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 .ןויכזה םכסה יאנתל הפופכ וז הליבח תקפסא

 ! הטיכרה ינפל הז םכסה אורקל ךילצ
 .םכסהה י י

 וןוויכיז+זה

 דועיתה תאו ,םהילעט (תוי)תינכותה תא ,(םי)ןוטילקתה תא תללוכ %080%11| הנכותה תליבח
 .םה'לא הוולינה

 ראשו םירצויה תויוכז תלעב הניה רשא (סטפוסרסניא :ןלהל) מ"עב הנכות תסדנה טפוסרטניא

 תוכז שכורל תאזב הקינעמ ,(הנכותה :ןלהל) 9080811! הנכותה תליבחב תוינינק תויוכז

 תוארוהה לכ הנכותה יבגל ומיוקי םא טפוטרטניא תויוכז לש הרפה היהת אל .הנכותב טומי'ט

 :ןלהל תוטרופמה
 :הדיחיו תתא הנוכמב קר היהי ,והשלכ ןמזב ,הנכותב טומיטה .1
 םע .הדיחיה הנוכמב שומישל עויפכ יוביג יכרוצל קר הנוכמ-אירק יעצמאל קתעות הנכותה .2

 .הקתעהה תא ענומה וא ליבגמה ןונגנמ םייקו ןכתיי םימייוסמ םינוטילקתב ,תאז
 טומ'שה ךרוצל אלא ,תרהא תינכות םֶע בלושת אל הנכותהו ,הנכותב יוניט הטעיי אל .3

 תויהל ךישמי תרתא תינכות םֶע בלושי רשא הנכותה לש קלה לכ .דבלב הדיה' הנוכמ התואב

 .ולא תוינתו םיאנתל ףופכ

 קלח לכבו ,יוניש לכב ,קתוע לכב התוא לולכלו םירצויה תוכז תעדוה תא קיתעהל שי .4

 .תרחא תינכותב בלוטיש

 םייונישהו םיקתועה לכ תא תינמז-וב ריבעהל וא דימטהל שי ,רחאל הנכותה רבעות םא .5

 םיכסהל לבקמה דצה לע .הרבעוהט הנכותב יהשלכ תוכז תרמשנ אל ריבעמל .הנכותב וטנש

 .ןאכבש םיאנתה תא םייקל

 .הנכותב רתא קופיע וא שומיש ,הקתעהב הכורכה תרתא הלועפ לכ הרוסא

 טפופרטניאל םלשל שארמ בייחתמו ,ןוי'כזה יאנת תרפה לע טפוסרטניא תא תוצפל םיכסמ טכורה

 רלוד לט גיציה ורעש יפ לע ילארשי עבטמב םולטתה) ל"נכ הרפה לט הרקמ לכ לַע 95,000 ךס

 .(םולשטתה םויב ב"הרא

 תרודירהחאה

 תפוקת :ןלהל) התשיכר םוימ םיטדוח הטולש ךשמל הנכותה תליבחל תיארהתא טפוסרסניא

 הדובעב וא רמוחב םימגפ אלל ויהי הנכותה תקפוסמ םהילֶע (םי)ןוטילקתה יכ (תוירחאה

 .תוירחאה תפוקת ךשמב ליגר שומ'ט ךלהמב

 .תוירחאה תפוקת ךותב הרזחוה םא ףלהות טפוסרטניא לש תוירתאה יאנתב תדמוע הניאט הנכות

 טפוסרטניא ריזהת ,תוירתאה יאנתב תדמועה תיפילח הנכות קפסל תורטפא טפופרטניאל ןיא םא

 .הרובע הלביקטש םוכטה תא
 טפוסרטניא ןיא ןכ לעו ,םיירשפא הביבס יאנתו ףוריצ לכל הנכותה תא קודבל תורטפא ןיא

 הנכותה לט הלועפהש וא ,שכורה יכרוצל הנינעת הנכותב תולולכה תויצקנופה יכ תיארחא

 תקפוסמ ,ןאכב הנתומה תלוז ,ךכיפל .תואיגש אלל היהת הנכותהש וא ,הקספה אלל ךשמית

 ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמ ךא תאז ללכבו ,אללכמ וא תשרופמ ,יהשלכ תוירחא אלל הנכותה

 ומצע לע לבקמ טכורה .יהשלכ תדחוימ הרטמל וא ירחפמ וא ליגר טשומיטל התמאתהל תוירחאה

 :הנוכמב הנכותה תנקתהל ,טכורה ןווכתה ןהל תואצותה תגשהל ,הנכותה תריחבל תוירחאה תא

 טכורהו ,הנכותב טומישה תואצותל תיארתא טפוסרטניא ןיא .הב שומישה תואצותלו הב טומיטל

 .רבדל תיארהא אהת אל טפוסרטניאו ,ןודנב העיבת לכ ול אהת אל יכ םיכסמ

 עוגפל ילבמו ,1970-ל"שת (הזות תרפה לשב תופורת) םיזוהה קוח תוארוה ולוחי הז םכסה לע

 םוקמב )ובתל תוכזה טפוסרטניאל אהת ,ןיד לכ יפ לע םירטקתמל ןתינש דעט לכמ ץעורגל וא
 אהת ןכ ומכ .שכורה ידי לע הרפה לשב הל םרגנש יטממה קזנה לע יוציפ שארמ עובקה יוציפה

 תאזו העינמ יוצ וא/ו השע יוצ ךמסומה טפשמה תיב תאמ לבקלו טקבל תיאשר טפוסרטניא

 .יהשלכ הבורע דיקפהל תשרדנ אהתט ילבמו דבלב דחא דצ דמעמב
 .םילשורי אוה הז םכסהב רוטקה לכל סחיב טופיטה םוקמ



 ,(ה)רקי (ה)חוקל

 ךל םילחאמו ,ונתרבה תרצותמ א0ס"8אז!ו הנכותה תליבה תשטיכר לע ךל םידומ ונא

 לט םוטר התוקלכ םשריהל ךנוצרב םא .הנכותהו בשחמה תכרעמב הירופו הנהמ הדובָע

 לדתשנ ונא .ונילא ףדה תא חולשלו ןלהלד םיטרפה תא אלמל ךילע ,הנכותה תליבח

 לע שדח עדימב םעפל םעפמ םתוא ןכדעלו ,םימושרה וניתותוקל םע רטק לע רומטל

 .וטשכרט הנכותה תליבח

 ,בר דובכב

 ,מ"עצב הנכות תסדנה טפוסרטניא

 .92426 םילשורי ,22 ןיקטיסוא 'חר
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 .- .- .(8ס!68|80 -- םינתטימ

 .0.0.- .) 08]שט68 -- םיכר)

 תססטוהז %8|ש6פ -- םיליגר םיכרע

 . 00ח01%6זסח8]| %8|שט65 -- יאנת יכרע

 .0ו!ססבה| (8|ש69 -- םיילאבולג םיכרע
 . .  0287800098 -- םירוטרפוא
 .-.- .08|!ה!66"ח8 -- םימחות

 . -.  8"860"59828 -- םידירפמ
 בס 860070 -- םי')ותנ תמוטו

 000000... | תינבת ךמסמ
 000000... םינותנ ץבוק
 050.00... .הלועפה ינפוא
 .-.- .- . דומיעהו גוזימה ךילהת

 . . .  םמוקימו םיצבקה תומש
 . .-.-  .תינבתה ךמסמ תקידב
 . .- .- .  דומי'ֶעל םירטמרפה
 . . 1.  ןנוכב טילקתה תפלחה
 . .-.- םינותנה ץבוק תקידב
 .-. . . תומושר לַע גוליד

 הרודהמ אסז0%1ו| םילילמתה דבצמ

 םינינעה ןכות

0 



 5 םינינצה ןכות

 94 -ת=שתבתההה

 55 שש השש( אררא הא ₪ < ₪ < ₪ 8וזלמל םלאנת
 7 0000000000 60. + + + + כ גזוממה ךמסמה דומיע

 17 0000000000... .) .גוז'מה ךןילהת םויס
 08 0000300303... +... .   .תומוטר תפילט

 00:16 םירטמרפה ץבוק :ינימש קרפ

 99 00000.0... .ודיקפתו ץבוקה לש יללכ רואית
 100 א ₪ ₪ ₪ ₪600 א 8 כ * 5 * ה8יסללקת לננולכ
 100 "0תתתתהתתתתהו+ו

 00 0000000000 00.00.00... .תוספדמל םירטמרפ

 11 תתתתתתתתכ "יוון

 2 -ת תת ה ו

 2 0 0ש ₪6 ₪05 06 05 46 50 ₪ 6 < = ךומיץל םירטמלפ

 3 0000000000... . .  .  הספדהל ם'ירטמרפ

 תולועצפה סקדניא :"א" חפסנ

 הפפדהו טרופסקא לש תוריהמ תולועפ :"ב" הפסנ

 םיינוציה םיתורש :"ג" הפסנ
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 הי מ ד קה

 סיפדהלו ךורעל ,ןיכהל תרשפאמה בשחמ תנכות איה םילילמת דבעמ

 תחת לעופ בשחמה רשאכ .ההובג תוכיאבו םיללכוטמ םיעצמאב םיכמטמ

 הביתכ תנוכמכ וב טמתטמל הארנ אוה םילילמתה דבעמ תנכות חוקיפ

 .רתויב תוללכושמה הביתכה תונוכמ לע התלוכיב הלוע רשא ,תללכושמ

 לע תונעל המגמב לארטיב תתופו ןנכות %סז₪4ז!| םילילמתה דבעמ

 יתטישה לופיטה :םיינושל-וד םילילמת דוביע לט תבכרומה היעבה

 םיטסקט םיליכמה םיכמסמ לט הספדהבו הכירעב ,השקהב קייודמהו

 תופשב םילילמת דבעל ,ןכל ,לגוסמ %ס081!| .תיזעולבו תירבעב

 לאמשמ תובתכנה תופטב םיעטק םיללוכ רשא ,לאמשל ןימימ תובתכנה

 .ןימיל

 ןכל .םינווכה ינש יבגל ןיטולהל ירטמיס ןפואב לעופ אסז04וו|

 ,"ילגנא" םילילמת דבעמכ רתויב יעבטה ןפואב וב שמתטהל םג רטפא
 אוה הזכ טומיט ןפואב םג .ןימיל לאמשמ תובתכנה תופטל רמולכ

 םי'לילמת דבעמ "םיימעפ" םצעב אוה 081"80ו|-ש ןאכמ :ינושל-וד

 .ירבצ--יזעולו יזעול--ירבע :ינוטל-וד

 0 איבהל התיה אס"08א1:ו| הותיפבו ןונכתב תירקיעה ונתרטמ ,רומאכ

 הז ןיא .םילילמת דוביעב תוינוטל-ודה תייעב לט ידוסי ןורתפל

 ויעוציבב לפונ %סח0אווו ןיא  :וחנזוה םירחא םיאטונ יכ רמוא

 ןה םהמ םי'בר לע הלוע ףאו ,םיינושל-דחה םילילמתה ידבעממ
 .ויתונוכת ןווגמב ןהו ויעוציבב

 ,אס"001||-ב טומישה לש ימצע דומילל תדעוימ וז תרבוח

 ךרוצל םיטורדה םיכמסמה תא ליכמה ןוטילקת םֶע דחיב תקפוסמו
 התליחתמ התוא אורקל טי וז תרבוהח תרזעב דומלל ידכ .'מצעה דומילה
 .םהמ דחא ףא לע גלדל ילבמ ,םיליגרתה לכ תא ץעצבלו הפוס דצו

 ן8א ק6סז50החו ץוהנ אס"04:|| תנכות לש 3.15 הרודהמ תלעפהל
 6ההחַהס6סִח ,םיתב 192א תוחתפל ולדוגטש ימינפ ןורכז לעב 6סקטססז

 ןוסחססהזסה6 ,תוחפל דחא ידדצ-וד םינוטילקת ןנוכ ,ירבע 06ה6ז800%
 .ןמא ק6 8"07ק70ן105 ק"וה%6ח תספדמו ,סח 60|סח סז8קתוס 0ו5ק|הֶע

 יעוציב תא םירפשמ ףסונ םיטילקת ןנוכו רתוי לודג ימינפ ןורכז
 לע תוכמתנה תוספדמ לש םיגוס תורטע לש תנכדועמ המיטר .הנכותה
 .הנכותה יקוושמ לצא לבקל ןתינ א08"0!|| ידי

0 
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 :כר ו טלרפת הלצפה :ןושאר קרפ

 ת*נפכותה ןוט .לקפתב ם *צבקה

 :םיצבק העבראמ תבכרומ 3.15 הרודהמב %אס0%%"0!| תינכות

 אא. שא, אאססד .סצח , אאשק6 .0/ה , אויוזופס .סצה

 :םיאבה רזעה יצבק ןוטילקתב םיאצמנ ל"נל ףסונב
 הז ץבוקב םירטמרפ תונטל לוכי שמתשמה :אא4א60% [10.א0ק6= ,םירטמרפה ץבוק *

 .לנימטשה קרפב אצמנ םירטמרפה לש אלמ רואית .ונוצרכ
 ,דומיעה תינכות לש "טרופסקא" היצקנופל רזע ץבוק אוה 5א008ז.ק080 ץבוקה *

 .תורחא תוכרעמ לא אסז08%!| תכרעממ ךמסמ "איצוה"ל התרטמט

 ךירצ אאאא*א תויתואה םוקמב .תספדמה תרדגה ץבוק אוה אאאאא>אאע.ק8א0 ץבוקה *

 ע תואה םוקמב .אס"0או|| ידי לע תוכמתנה תוספדמה תחא לט (רצוקמ) םט תויהל
 ןיב (ק68|!8:81|) תיליבקמ תרוטקת תנייצמ 5 ;5 תואה וא > תואה ץיפוהל היוטְע
 הנושה תספדמ ךתוטרב םא .(56-!8ן|) תירוט תרוטקת תנייצמ 5-ו ,תספדמל בטחמה
 תספדמ תרדגה ץבוק טילקתב אצמיי הדובעה תליחת ינפלט אדול ךילְע ,אאא%אאץ/-מ
 .ךתושרבט תספדמל םיאתמה

 ןוט*לקתה "וכ" א

 תא ןיכהל שי .יוביגל קתוע השעייט גואדל ךילע 0סז08אווו ןוטילקת תלבק םַע דימ
 .ןלהלד םירבסהה יפל יוביגה קתוע

 :םינוטילקת יננוכ 2 תלצב תכרצמב יוביג

 :ךכ ותוא ןכהו ,שדח ןוטילקת סנכה 8 ןנוכב .8 ןנוכב הלעפהה תכרעמ תא ןעט

:4 2-0 

 סנכהו 2 ןנוכמ הלעפהה תכרעמ תא אצוה ,[0א4א.ז-ה תלועפ לט תלצומ םויס רחאל
 :בותכו ,אסז0אווו ןוטילקת תא 48 ןנוכל

 הג000צ *.* פ:/צ

 דגנ וילְע ןגה ,8 ןנוכמ יוביגה ןוטילקת תא אצוה ,הקתעהה תלועפ םויס רחאל
 יובי'גה ןוטילקת .תוטב םוקמב ותוא רומשו (א"!ס8 2ק;0%6860% תקבדמ ידי לֶע) הביתכ
 .'רוקמה אס"08!|| ןוטילקת םַע דובעל ךילע .הדובעל אלו ,דבלב יוביגל שמטמ
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 9 ןכותו טירפת הלעפה :ןושאר קרפ

 :חי יל דחא םינוטיל וכ תל יובי

 65 אא :אסז08!ו| םע הדובעל שמתטת הב תיטקה טילקתב "הציחמ" ןכה

 605 אא :וז "הציחמ"ל סנכיה

 :"הציתמ"ה לא ונכות תא קתעהו ,ןנוכל אס"0%8%!| ןוטילקת תא תעכ סנכה

 62600צ :*,*/ץ

 ;ירוקמה ןוטילקתה לש יוביג תישקה טילקתב ךל טי ,הקתעהה לט חלצומ םויס רחאל
 :ןלהלדכ ,ןוטילקת יבג לֶע ףסונ יוביג תוטעל םג יוצר

 ותוא ןכהו ,שדח ןוטילקת ומוקמב סנכהו ,ןנוכה ןמ 0%%"%0!! ןוטילקת תא אצוה
 :ךכ

 6>קהדח \

60: 

 טילקתב הציחמהמ ₪א0%"0ו|!| תכרעמ תא קתעה ,"080%4ז-ה תלועפ לט חלצומ םויס רחאל

 :יוב'גה ןוטילקת לא
 62000צ *.* 4:/צ

 וילע ןגה ,ןנוכהמ *יוביגה ןוטילקת תא אצוה ,הקתעהה תלועפ לש חלצומ םוי'ט רחאל
 .תוטב םוקמב ותוא רומשו ,"א"!66 ק"0ס660%" תקבדמ ידי לע הביתכ דגנ

 ןוט : לקתה רוזה *ש

 רוזח'שה :ןתוא "רזתשל" ךרוצ שי א08%"0|| ןוטילקתבש תוינכותל הלקת העריא םא
 .הנכותה תליבח תא תלביק רשאכ תיטעט יוביגה ןוטילקתב שומיט ךות השעיי

 :םינוטילקת ינגוכ 2 תלצב תכרצמב רוזהיש

 הנטקה הקבדמה תא 0%1"60!| ןוטילקתמ רסה כ"הא ;: ןנוכמ הלעפהה תכרעמ תא ןעט
 ןוסילקתל ";0חאהד" תלועפ עצב .8 ןנוכל ותוא סנכהו ,הביתכ 'נפמ וילע הנגמה
 :ךכ ,לקלוקמה אסז0א!||

4-0: 

 רהא לבקתו אסז0א1!ו ןוטילקת תא ונילא רזחה ,החילצה אל [0884ז-ה תלועפ םא
 :08%4ַ]-ה םא .(המויס רחאל ךומנ םולטתב :תוירהאה תפוקתב םולטת אלל) ותרומת
 ובש םיצבקה לכ תא ונממ קתעהו ,י'וביגה ןוטילקת תא 3 ןנוכל סנכה ,החלצהב רבע
 :ךכ ,8 ןנוכב אצמנה ,א0%8"0!ו| ןוטילקת לא

 ה;ג600סץ *.* :/צ

 רומשו 3 ןנוכמ יוביגה ןוטילקת תא אצוה ,הקתעהה תלועפ לט תלצומ םויס רחאל
 לע הביתכ דגנ וילע ןגהו 8 ןנוכמ אצוה אס"08!|| ןוטילקת תא .תוסב םוקמב ותוא
 .אא1ְַד<ש קקאסזש6ז תקבדמ תקבדה ידי
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 ןכותו טירפת הלעפה :ןושאר קרפ 0

 :תיטשק טילקתו דחא םינוטילקת ןנוכ תלצב תכרצמב רוזהישח

 :חיטקה טילקתב "תינמז הציחמ" ךל ןכה

 6 דוק

 6200 דאס :וז "הציחתמ"ל סנכיה

 :"הציחמ"ה לא ונכות תא קתעהו ,ןנוכל יוביגה ןוטילקת תא תעכ סנכה

 62600צ 4:*.*/(

 כ"הא .תוטב םוקמב הרימשל ותוא רזתהו ,ןנוכהמ 'וב'גה ןוטילקת תא אצוה תץכ
 טנכהו ,הביתכ ינפמ וילע הנגמה הקבדמה תא לקלוקמה 600%!!! ןוטילקתמ רסה

 :ךכ ,לקלוקמה אסז0ז|| ןוטילקתל "[0ח8א4ז" תלועפ עצב .ןנוכל ותוא

6: 

 רתא לבקתו אסז0/אוו| ןוטילקת תא ונילא רזהה ,החילצה אל [08%84ז-ה תלועפ םא
 [0ק%גז-ה םא .(המוי'ס רהאל ךומנ םולטתב :תוירתאה תפוקתב םולטת אלל) ותרומת
 :אסזס4ו||| ןוטילקת לא יוביגה תציחמ ןכות לכ תא קתעה ,החלצהב רבע

 6%600צ *.* | א:קצ

 ןגהו ןנוכהמ %אסז08אּוו| ןוטילקת תא אצוה ,הקתעהה תלועפ לט הלצומ םויס רחתאל
 .אה]ז= קהסדש6ז תקבדמ ידי לע הביתכ דגנ וילֶע

 ת*נפותה תתכנ "עט

 ןנוכה ןמ ןעטיהל הילעו ,6 ןנוכמ וא 8 ןנוכמ ןעטיהל הכירצ %ס"06אוו| תינכוחת
 הניעט איה אא ,אמגודל .(05ג0(ז ח]שש וא) 8671/5 0א[%6-כ שמטשמ תע התואבש
 .עצבתת אלו הנוכנ הנניא 624:א8א וליאו ,הנוכנ
 רטאכ םג .יוביג ןוטילקתמ אלו ירוקמ אסז08!|| ןוטילקתמ תינכותה תא ןועטל טי
 אסז0או|| ןוטילקת ביית (היטק טילקת ןנוכ ,ונייהד) 6 ןנוכמ תינכותה תנעטנ
 אצמיי אל הניעטה תעב םא .טילקתה תוירוקמ תקידב ךרוצל , ןנוכב אצמיהל ירוקמ
 רשפא הניעטה םויס רתאל .ןעטית אל תינכותה ,8 ןנוכב ירוקמ א08"0ו!| ןוטילקת

 .ם'כמסמ לש ןוטילקת ומוקמב סםינכהלו 8 ןנוכמ ןוטילקתה תא איצוהל

 עובקל לוכי טמתשמה ."2 ןנוכ"ו "1 ןנוכ" :םיכמסמ יננוכ ינשב שמתטמ אסז0ו||
 .אסז0א!|| "יננוכ" םייוצמ (2,8,0,0) הלעפהה תכרעמ לש 081%55 וליאב ומצב
 םנמאו ,0א1%6 8 אוה "2 ןנוכ"ו ,081%6 4 אוה "1 ןנוכ" יכ רתויב יעבט ,לטמל
 .תרחא הארוה תכרעמל ןתונ שמתשמה ןיא םא בצמה אוה ךכ
 יכ תכרעמל תורוהל ךילע היהי ,דיהי םינוטילקת ןנוכ תלעב תכרעמ ןתוטרב םא
 דהא םינוטילקת ןנוכ הבו תכרעמ ךתוטרב םא .1%6]08 3)-ב םהינש 2 ןנוכו 1 ןנוכ

 אוה 2 ןנוכו 081/56 8-ב אוה 1 ןנוכ יכ עובקל יאדו הצרת ,דחא ח'שק טילקתו

 .םח1%6 6-ב

 18% 76 3.15 הרודהמ אסז08%1!| םילילמתה דבעמ



 1 ןכותו טירפת הלֶעצפה :ןוטאר קרפ

 תוארוה תועצמאב עבקנ תכרעמה לט 081%65-ה ןיבל אס08%וו "יננוכ" ןיבש רטקה

 תרוצת לש םיפסונ םירטמרפ ,ל"נל ףסונ ,ליכמ הז ץבוק .א460א-16 ץבוקב תויוצמה
 רטא ,אסח04!!| תכרעמ לש (0570|דך 065|%4) לדתמה תורירב לש םיכרע ןכו תכרעמה
 וב תונשל תנמ לע א0ח08!!|-ב הז ץבוק ךורעל רשפא .ונוצרכ םתונשל לוכי טמתשטמה
 .ינימשה קרפב ראותמ הז ץבוק לש אלמה ונכות .טמתשמה ןוצר יפל םיכרע

 ומאתוה ,הנכותה תטשיכר תעב ךל קפוסמה ץבוקב תויוצמה םיננוכה ןיב רטקה תוארוה
 :ןלהלדכ ,ךתושרבש בשחמה תכרעמל

 4=081/6-1 :דיהי םינוטילקת ןנוכ לעב בשהמ ךתוטרב םא

 0ח4=1/5-2

 א4=1/6-1 :םינוטילקת יננוכ ינש לעב בטהמ ךתוטרב םא

1-8 

 4=51/6-1 :ןוסילקתו חיטק טילקת לעב בטהמ ךתוטרב םא

081/6-2=6 

 .ךנוצרכ ל"נה םירטקה תא תונטל לכות אסז08ו||-ב טמתטהל דמלתט רחאל

 םאט ךכ ,םיננוכ ינש תלעב תכרעמל םיסחייתמ תרבוחה ךשטשמהבש םירבסהה ללכ ןרדב

 סירקמב ךנוילמד תא ליעפהל ךילע היהי ,וזמ הנוש הרוצת תלעב תכרעמב שמתשטמ התא
 .םימייוסמ

 ה>אא תטקה רחאל דימ :תינכותה תא ןעטו , ןנוכל הנכותה טילקת תא תעכ סנכה
 :וזכ העדוה ךסמה לע העיפומ

 סו" אסמס 070665507

 5"%9וסה 50/3.15 <סח 84 6

 (6) 000ץ"!8ה% 1983, 1984, 5

 1הס50%6"6 50%00876 םה8וה68ת1חפ 1

 תעטב .הנכותה לש תירבע-תילגנא תינושל-וד הסריג וזש איה ₪8 תויתואה תועמשטמ
 .בשחמה ןורכז לא ןעטיהל תינכותה הכישטממ ל"נה העדוהה תגצה

 ט *הרהפתה

 :תכרעמה סירפת גצומ תינכותה תניעט תמייתסמט רחאל

 טילקת ןכות

 ה כ ירט

 ד ו מ י ִּצ
 ג ו ז י' מ
 ינוציח תוריפ

 ךילְע ותוארל ידכ ;תילגנאה הפשב טירפת םג םיי'ק תינוטל-וד איה תכרעמהו רחאמ
 הפט תפלחהל טמטמ הז טקמ :(5!3+ז/8ם וא 6%"|+18ס טקה ונייהד) (0%א0 לע טיקהל
 המרג |!%6 לע השקהה ,טירפתה גצומ ובש ,הז בצמב .ךפיהלו תילגנאל תירבעמ
 :תילגנאב טירפתה לט ותגצהל
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 ןכותו טירפת הלעפה :ןוטאר קרפ

 וחד
 ₪ םזדז
 קזאד=
 % 5 ק₪ ₪ =
 םאז6חא . 5

 טירפתה תגצהב הדובעה תא ליחתהל ךרטצת תילגנא תכרעמב דובעל הצרת רשאכ

 טירפתה תגצהל בוש אנ רובע ,וז תרבוחב םירבסהה ירחא בוקעל ידכ ךא .ילגנאה

 .[28א0 לע תפסונ השקה י"ע ,ירבעה

 דהא טירפ קר ונממ רוהבל ןתינש ךכב הדעסמב טירפתהמ הנוט ךינפל גצומה טירפתה

 ץחה י"ע םישוע תאזו ,וילע ץיבצהל ךרוצ שי טירפ םירחובש ינפל .רתוי אלו

 לע העבצהל תמרוג ל"נה םיציחה 'טקמ ינשמ דחא לע הציתל לכ :ןוילעה וא ןותחתה

 .םדוקה טירפה לע וא ,טירפתב אבה טירפה
 ליכמ ונניא ךתוטרבש הנכותה קתוע םא ,לשמל :הריחבל ןתינ טירפ לכ אלט ןכתיי
 .טירפתב הז טירפ לע עיבצהל היהי רטשפא יא "גוזימ"ה תינכות תא

 :טירפתה *טירפ לש יללכ רואית ןלהל

 םיכמסמה תמישר תא הגיצמה 0!ז60%סזע-ה תינכותל הטסינכ :טילקת ןכות

 תמרב תונוש תולועפ םהילְע עצבל תרשפאמו ,טילקתב םיאצמנה
 .דועו ךמסמ םש יונישט ,ךמסמ תקתעה ,ךמסמ תקיתמ :ךמטמה

 םיכמסמ רוציל תרשפאמה (50!ט0") הכירעה תינכותל הסינכ :הכירע
 .םימייק םיכמסמ ךורעל וא/ו םיטדח

 וא) ךמסמ תדמעמה ,(קב0וההבפוסח) דומיעה תינכותל הסינכ :דומיִּע
 הנובו םידומְעל ךמסמה תא תקלחמ רמולכ ,(דחיב םיכמסמ המכ
 .תמייוסמ תספדמ יבג לֶע הספדהל םידומעה תא

 (בלשל) גזמל תרשפאמה ,(06"86) גוז'מה תינכותל הסינכ :גוז'מ
 רוציל ךכבו ,ךמסמ לט תינבת ךות לא םינושט םינותנ

 םיהז אל ךא םימוד םיבתכמ לש לודג רפסמ תיטמוטוא
 .םינוש םינעמנל

 -כות ליעפהל רטפא ךכ ידי לע ;הלעפהה תכרעמ 'תוריש תלבק :ינוציח תוריט
 .אסזא!||-מ תאצל ילבמ ,(תורודצורפ ללוכ) תונוט תוינ

 .("ג" תפסנ האר)

 סזזשסשפזע-ה  תינפוהת

 .0ו-6000"ע-ה תינכות יתורשב טמתטהל תעכ דמלנ
 אצוה ,דיתי ןנוכ לעב בשחמ ךתושרב םא) 8 ןנוכל דומילה יכמסמ טילקת תא סנכה
 טילקת לעב בשחמ ךתוטרב םא .ומוקמב םיכמסמה טילקת תא סנכה| הנכותה טילקת תא
 ינפל היטקה טילקתה לא ןוטילקתהמ דומילה יכמסמ לכ תא קיתעהל ךירצ ,תישק
 .(אסז%1ו| תניעס
 תא עצבמ רשא 00 וא ₪07|55 ,םאזשה םיטקמה דחא לע שקהו סילקת ןכות לע עבצה
 רוזחל תנמ לֶע 60806[ שקמה לע טקה ,רחא טירפ תרחב תועטב םא ,בגא) .הריחבה
 לט ןכופ הלאטה עיפות ,ךסמב הנוילעה הרושה איהש ,היט-ודה תרוטב .(ליגרה בצמל
 םי'רפסמה ם'טקמה חיש ודה ןמזב יכ בל םיטל יאדכ .2 וא ! תונעל ךילעו :ןנוכ
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 3 ןכותו טירפת הלעפה :ןוטאר קרפ

 תשקיה םא .םאז=שה שקמה ומכ לעופ 00 שקמהו ,תורפס "םירציימ" א0א;₪16 ק40-ב

 לט ןכותה תא תלביק 1 תשקה םא .לבקתת אל הבוטתה 2 וא 1 אלו והטלכ רהא רפסמ

 תמי'שר ץיפות אל ןכלו ,תירבעב םיכמסמ ןיא 1 ןנוכבטש טילקתב לבא :! ןנוכ

 יונפה םוקמה לט ולדוג היהי חתיט-ודה תרוטב עיפויש ידיתיה ץעדימהו ,םיכמסמ

 לע 6806( טיקהל תעכ טקבתמ התא 1 תשקה םא .הז אטונל רוזחנ דועו ,הז טילקתב

 .טירפתה לש ליגרה בצמל רוזחל תנמ

 םוקמב תעכ ;:םאז=ח שקהו ,טילקת ןכות לע עבצה :2 ןנוכ לש ןכותה תא תעכ טקב

 .(ןנוכה רפסמל "לדחמה תרירב" איה "2") תפסונ םעפ םאזםה לע טקה "2" טיקהל

 תומש 60 דע .2 ןנוכב טילקתה לש םיכמסמה תמיטר תגצומ ךסמה לֶעו קחמנ טירפתה

 60-מ רתוי ובו טילקת ךל היהי םאו ,דחא ךסמב םיגצומ תויהל םילוכי םיכמסמ

 תומש לט ףסונ ךסמ גיצהל ידכ 50055א 00%אא טקמה לע טיקהל ךרטצת םיכמסמ

 ןב אוה ךמסמ םש לכ .םהיתומט לט ב"אה רדסב םיגצומ םיכמסמה יכ בל םיט .םיכמסמ

 םיכמסמב :ת -- א םיירבע םיכמסמב) תויתוא :תויהל םילוכי רטא ,םינמיס 8 דע ]

 לע .! 4 % 5 8 7 ( ) - 6 | :םיאבה םינמיסה הרטעו תורפס ,( -- 2 םייזעול

 :2 'סמ ןנוכבט טילקתב םיאצמנה םיירבעה םיכמסמה לש םהיתומט תעכ םיגצומ ךסמה

 00010 מ ןיגב
 00003 מ הנמזה
 00004 מ הלבט

 00010 מ הְעידי
 00007 מ םיטקמתחול
 00004 ס חנומ-לימ
 00002 מ םיגיהנמ
 00009 מ תאדאס

 00008 מ רטראק

 :םימיי'קה םיגוסה לכ תמי'שר ןלהל ;ךמסמה גוט תא תונייצמ 8 ,ם תויתואה

 תילגנאב םיכמטמ יגוס

 סססטחסהח<% ("60ט]|80) ל*גר ךמסמ

 886אטכ 6ס00ע ליגר ךמסמ לט יוביג
 | וםזהזע 0ססטהפהח% הירפס ךמסמ

 ק-ו!הטפת [ן6 הספדהל ןכומ ץבוק
 6אק%60"0 [[68 (טרופסקא) אצוהשט ץבוק
 ךזההפהו6%60 000ט06ה% || תרוטקתב עיגהש ךמסמ

 טפות אוהש םוקמה לדוג תא ,קויד רתיל ,וא ףךמסמה לדוג תא םינייצמ םירפסמה

 ,"א יצח" אוה קולב לכ לש ולדוג .ךמסמה שפות םיקולב המכ ןייצמ רפסמה .טילקתב
 :דחא ות ליכהל היוטעה ,תידוסי םוקמ תדיתי אוה "תיב") "םיתב" 512 ונייהד
 ליכמ אוה םא וליפאו ,הזכ דהא קולב תוחפל שפות ךמסמ לכ .('דכו הרפיס ,תוא
 .דבלב תחא הרוש

 512 לש לדוגב) םיקולב המכ הארמ ,חיש-ודה תרוטב גצומה ,טילקתב יונפה םוקמה

 לולכל רטפא דוע םיכמסמ המכ ךירעהל ןתינ ןאכמו ,טילקתב םנשטי םייונפ (םיתב
 ךירצ תאז תעדל ידכ :קיר טילקתב שי םוקמ המכ תעדל ,ןבומכ ,יאדכ .הז טילקתב

 .ולש ןכותה תא טקבלו קיר טילקת סינכהל
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 ןכותו סירפת הלעפה :ןושטאר קרפ 4

.: 
 .01ז60%סזע-ה תינכות תולועפ תא דמלנ תעכ

 הלועפה תא םיצור ויבגלט ךמסמה לַע םיעיבצמש ךכ י"ע הלועפ םיליחתמ ,ללכ ךרדב
 יד' לע תירשפא ןמסה תזזה :שקובמה ךמסמה םט לא (608506) ןמסה תאבה ידי לֶע

 :תולועפ 5-מ תחא רוחבל רטפא זאו .ז8 שקמבו ם'ציחה 'טקמ תעבראב טומיט

 ךמסמ גוס וא/ו| םש יוניט--

 ינשה ןנוכבט טילקתל וא טילקת ותואל ךמסמ לט (קתוע תריצי) הקתעה--

 םיכמסמ תצובק וא ךמסמ תקיחמ--
 ךמסמה תכירעל הסינב--
 ךמסמה תספדהל הסינכ--

 ךמסמ לש גרוס "ונ יש

 -עמשמו םינושה םיגוסה תא ריכהל דמלנ ,ךמסמה גוס תא תונטל דמלנש ינפל

 .םהיתויו

 םיכמסמל המצעב תנתונ תכרעמה רשא גופה אוהו ,(0 :תילגנאב) מ אוה ליגרה גוסה

 .מ ונניא םהלט גוסהש םיכמסמ לע הכירֶע עצבל רטשפא יא .םיטדה

 תעב רתא ךמסמ ךות לא "אורקל" רשפא הזה ךמסמה תאש רמוא ([  :תילגנאב) סם גוסה

 ,טמתשמה אלא ,המצעמ תרצוי תכרעמה רשא גוס ונניא ס .רחאה ךמסמה תא םיכרועט

 יא .ם-ל מ-מ םהמ א"כ לש גוסה תא תונטל ךירצ ,םיכמסמ לט הירפס ומצעל הנובה

 ,מ-ל ס-מ גוסה תא תונטל שי תאז תוטעל ידכ .ןירשימב ס גוסמ ךמסמ ךורעל רשטפא

 ") .ס-ל גוסה תא בוש תונשל ןכ ירחאו ,ךמסמה תא ןורעל

 םיכרוע ונא רשאכ :אבה ןפואב ,המצעב תכרְעמה תרצוי (8 :תילגנאב) ג גוסה תא

 .תורוט וא םילימ תעירג וא תפסוה ןוגכ ,וב םייונישל םימרוג ללכ ךרדב ,ךמסמ

 ךות יכ ,ךמסמה לש (םדוקה) "ירוקמה" קתועה לע םיעצבתמ םניא הלאה םייונישטה

 הכ*רעה םויס םַע ןכל .םייונ'שה תא ליכמש אוה אוהו שדח קתוע רצונ הכירעה ידכ

 (תיטמוטוא) לבקמ "שדחה" ."שדחה"ו "םדוקה" :ךמסמ ותוא לט םיקתוע ינש םימייק

 םיצור ונא םא .("יוביג" קתוע) ג גוסה תא לבקמ "םדוקה" וליאו ,ם גוסה תא

 לטמל) רתא גוסל ג-מ וגוס תא תונשל ךירצ ,יוביגה קתוע תא םג ןמז ךרואל רומטל

 .מ-ל תונשל וגופ תאו ,רהא םטל ומט תא תונטל וא ,(ס

 יא .אסז04:ו| תכרעממ "םיאצומ"ה םיצבקה לט גוסה אוה (* :תילגנאב) א גוסה

 אס04א|!ו| ךמסמ ךות לא ארקיי םא ,רשפא) ןירשימב הזכ ץבוק תכירעל סנכיהל רשפא

 .וקיתעהל ןכו ומש תא תונשל רשפא ךא ,([הקססז% היצקנופה ידי לע

 רהא בטחממ רדוש א"ז ,תרוטקתב ונילא עיגה הז ךמסמש רמוא (ז :תילגנאב) ת גוסה

 .מ-ל ולט גוסה תא תונשל שי הזכ ךמסמ ךורעל םיצור םא .ונלש בטחמה לא

 תינכות לש טלפה ונייהד ,הספדהל ץבוק לט גוסה אוה (= :תילגנאב) ה גוסה

 .דומיעה

 .ל"נה םיגוסה העבראמ דחאל ת וא ס ,ג ,מ אוה םא ,ךמסמ לט גוסה תא תונטל רטפא

 .תונשל רשפא יא ה-ו א םיגוסה תא

 לע השענ גוסה יוניש .גוסה תוא לע ןמסה תא איבהל טי ,ךמסמ לט גוס תונטל ידכ

 טי רבכ םא וא ,המיאתמ אל תוא הטקוה םא .םאזפה כ"האו ,תרחא תוא תטקה ידי

 עיפומ זא ץצבתהל לוכי יונישה םא .לבקתמ וניא יוניטה ,גוסו םש ותוא לעב ךמסמ

 .(64א06| וא 00) רוטיאל הכחמ תכרעמהו ,ךמסמה גוסו םשל תחתמ וק
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 חךהמסמ םש *"רהנ <ש

 ,ןבומכ ,איה הדיחיה הלבגימה .יונישל םינתינ םיגוסה לכמ םיכמסמה לט םהיתומש

 טילקת ותואב ויהיש ךכל םורגי רשא גוס לש וא/ו םש לט יוניט תוטְעל רטפא יאט

 .גוס ותואו םש ותוא ילעב םיכמסמ ינש

 םייונישה תא שיקהלו ,םשה לע ןמסה תא דימעהל שי ףךמסמ לט ומט תונטל ידכ

 וא ,00 תשקה ידי לע םשה יוניש תא רשאל טי םייונ'טה תטקה.רהאל .םי'טקובמה

 .608א66| תשקה ידי לע טרחתהל

 ,גוסו םש ותוא לעב ךמסמ טי רבכ סא וא ,םייקוה אל םינמיס ליכמ טקוהש םטה םא

 הלועפב ךמסמה לש וגוס תא ןהו ומש תא ןה תונשטל רטפא .לבקתמ ונניא יוניטה

 םישיקמ זאו ,גוסה תא םינטמו גוסה תוא לא ןמסה תא םיזיזמ ,םשה תא םינשמ :תחא

 .ס0 לֶע

 ךמסמ תקתעה

 וא (רהא גוס וא םש קתועל תתל שי ןבומכ זאו) טילקת ותוא לא ךמסמ קיתעהל רשפא

 .(לרוקמה ךמסמה לש ומשל ההז םש קתועל תתל רטפא זאו) ינשה טילקתה לא

 םשה :(=1) 600צ שקמה לע שיקהלו ךמסמה םט לע ןמסה תא איבהל שי קיתעהל תנמ לֶע

 הקתעהה תינכות תא ליעפהל תנמ לע 00 שיקהל שי זאו ,תוריהב תויתואב טדתמ גצומ

 תודס (הנוילעצה הרוטשה) תיש-ודה תרוטב העיפומ 20 תטקה רחאל .(04א%06| ןא)

 הלאשל .רצווייש קתועל תתל םיצור ותואש םטה תא טיקהל שי :םש הלאטל .תולאט

 ןתמ םויס םע .2 וא 1 בישהל שי :ןנוכ הלאטל .גוסה תוא תא שטיקהל שי :גוס

 ןיא וא שי םא תקדוב תכרעמה ,(םאזשה-ב ןבומכ תמייתסמ הבוטת לכו) תובוטתה

 תגצומ הזכ ךמסמ אצמנ םנמא םא .ונייוצש גוסהו םשה לעב ךןמסמ ןייוצט ןנוכב

 לע םאזשה טיקהל וא ,תאצל תנמ לע 62א05| טיקהל רטפא זאו "םייק רבכ" העדוהה

 .תולאשה תרדסל רוזחל תנמ

 ןכות טדחמ גצומ הקתעהה םויס םֶע .בהבהמ ךמסמה םט הקתעהה תינכות תלועפ תב

 .טילקתה
 ובש ןנוכה רפסמ תא וא ולט גוסה תא וא רוקמה לש םשה תא לבקי קתועהט םיצור םא
 הבוטתה תא חקית תינכותהו ,המיאתמה הלאשל הבושתב 5ח%6ז טיקהל שי -- אצמנ אוה
 ןנוכל גוס ותואבו םט ותואב ךמסמה תא קיתעהל םיצור םא ,לשמל .קתעומה ץבוקהמ
 לע הלאשל קרו ,גוסה לעו םשה לע תולאשל הבוטתב דבלב =\אזשהא שיקהל רטפא ,ינטה

 .2-ב וא 1-ב ביטהל ןנוכה

, 

 ךמטמה לש ת"רק >עה הותפש "וכ יש

 היהי םיתיעל .רצונ הבש (תילגנא וא תירבע) .הפשה איה ךמסמ לט תירקיעה ותפש

 תירקיעה ותפשש ךכ ותוא תונטלו ,לשמל ,תילגנא הפשב רצונט ךמסמ תחקל ןרוצ

 .(תירבע איה תירקיעה ותפטש רתא ךמסמ ךותב ובוליש תרטמל רקיעב) תירבע היהת

 תינכות תא םיליעפמ :הינשה הפשב ומש רשא ךמסמה לט קתוע תריצי י"ע תאז םיטוָע

 לכ תא םינועו (3!%+1748) [0א0 םישיקמ :םש הלאטה העיפומ רשאכו ,ל"נכ הקתעהה

 ותפשמ הנוט תירקיעה ותפט רטא ךמסמה לט קתוע רצונ ךכ .הינטה הפשטב תובוטתה

 .הספדהב רוקמה ךמסמ הארייט יפכ קוידב הארי*י ספדו' םא ךא ,רוקמה לט תירקיעה
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 ם*פכמסמ תק "המ

 :בהבהמ זא םטה .5|06ז5 טיקהלו ,םשה לע ןמסה תא איבהל טי ךמסמ קוהמל תנמ לע

 לע השקה ידי לע הקיחמה תא רטאל וא ,060א06| לע הטקה ידי לע טרהתהל רטשפא זא

00. 

 :לטמל) גופה ותוא ילעב טילקת ותואבש םיכמסמה לכ תא תחא תבב קוחמל םג רשפא

 םיטיקמו ,םיכמסמה דחא לש ומש לַע ןמסה תא םיאיבמ .('וביגה יצבק לכ תא

 ,תויבכוכב צא ףלתתמ ץבוקה םש .* םיטשיקמ בהבהמ םטשה רטאכ ,זאו .םהפ|[ד=

 ילעב םיצבקה לכ תקיתמ תא רשאל וא (6א08|) טרחתהל זא רטפא .ךשמנ בוהבההו

 ,גוסה ותוא ילעב םיכמסמה לכ תקיתמ רחאל .00 לע הטקהה ידי לע -- גוסה ותוא

 .וקחמנש םיכמסמ םתוא אלל טילקתה ןכות טדהמ גצוי

 דמסמ תכירצעל הסינכ

 וטדח ךמסמ תריציב תורוטקה תולועפה לולכימ לכל סתייתמ "ךמסמ תכירע" חנומה

 .תופסותו םייונ'ט ,תויועט ןוקית

 טירפתב הסינכה תריחב י"ע וא :םינפוא ינשב הכירעה תינכותל סנכיהל רטפא

 םהיתומשט םיכמסמה דחא תכירעל סנכיהל ,םיכמסמ תמישר תגצומ רטאכ ,וא "הכירֶע"

 .םיגצומ

 ןפוא תא ריכהל ךילֶע טילחהל לכותש ידכ ? סנכיהל ןפוא הזיאב םיטילתמ ךןיא

 :ןמקלדכ ,הלועפה

 ךניא .ךורעל ךנוצרבש ךמסטמה םש תא שיקהל ךילֶע ,טירפתה ךוד סנכנ התא רטאכ

 החוכשל אל אנו) םטה תא טשיקהל תרמגט רחאל ןכלו ,ןנוכה 'סמ תא קפסל טקבתמ

 תטשקיה ומט תאטש ךמסמה תא תינכותה תטפתמ (םשה תשקה םויס רחאל =אז6הח שיקהל

 ינטשב אצמנ אל ךמסמה סא .2 'סמ ןנוכב -- םט אצמנ אל אוה םאו ,1 'סמ ןנוכב

 ןנוכב שדה ךמסמ תתתופ איהו ,שדח ךמסמ רוציל ךנוצרבש תינכותה הניבמ ,םיננוכה

 .2 'סמ

 קפס ןיא ,םייק ךמסמ לט ומש רחוב התאו םיכמטמה תמי'טשר ךוד סנכנ התא םא

 ךמסמ תכירעל סנכנ התא םא .םייוסמה ןנוכב םייוסמה ךמסמה תא ךורַעל ןנוצרבש

 .םיוסמה ןנוכב היהי טדחה ךמטמהט ךנוצרבש רורב ,םיכמטמה תמיטרה ןרד שטדח
 :םוכיסל
 םא .2 'טמ ןנוכב רצונ טדחה ךמסמה ,טירפתה ךרד שדה ךמסמ תכירעל םיסנכנ םא *

 רצונ שדחה ךמסמה זא םיננוכה דהא לש ונכות ךרד שדח ךמסמ תכירעל םיסנכנ
 .הז ןנוכב

 ךמטמה לא ןבומכ םיסנכנ ,םיכמסמה תמיטר ךרד םי'ק ךמסמ תכירעל םיסנכנ םא *
 'סמ תא םינייצמ ןיא טירפתה ךרד םייק ךמסמ תכירעל םיסנכנ רשאכ .ןנוכ ותואב

 רתביי ,םיננוכה ינשב םט ותוא ילעב םיכמסמ ינש םנשי הרקמב םא זאו ,ןנוכה
 .| 'טמ ןנוכבט ךמסמה

 תאז תוטעל ידכ ? םיכמסמה תמיטשר ךרד םי'ק ךמסמ תכירעל םיסנכנ ,ןכ םא ,דציכ
 806|58 שיקהלו (מ תויהל ביית גוסה ל'על רומאכו) םשה לע ןמסה תא איבהל שי
 זא רטשפאו ,"הכופה" הראהב צא עיפומ םשה :(ןימי דצב םישקמה תצובקב "5" טקמ)
 .(64א65|/) טרתתהל וא (20) רטאל
 איבהל שי תאז תוטעל ידכ ? םיכמסמה תמיטר ךרד שדה ךמסמ תכירע םיליהתמ דציכו

 ונשקיהש םטה :00 כ"חאו ,ךמסמה לש ומט תא שיקהל ,המיטרב קיר םוקמ לא ןמסה תא

 םורגנ הרכהב אל ,בגא .הכירעל סנכינ תפסונ םֶעַפ 00 טיקנ םאו ,ל"נכ טגדומ גצומ
 ןנוכב םיי'קה ךמסמ לט ומט תא הרקמב ונשקה םא יכ .הזכ ןפואב שדח ךמסמ תריציל
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 הכירעל הז ךמסמ ונרתב וליאכ קוידב -- פי'קה ךמסמה תכירעל הסינכ עצבתת ,הז

 .תמדוקה הקסיפב רבסוהש ומכ

 דךמסמ תספדה

 רשאכ ,ךמסמה םט לא ןמסה תא איבהל שי .םיכמסמה תמישר ךרד ךמסמ תספדהל םיסנכנ
 םטה :(ןימי דצב םישקמה תצובקב "5" טקמ) 60%!56 שיקהלו ,ה תויהל בייה גוסה
 .(6א65|) טרתתהל וא (20) רטאל זא רשפאו ,"הכופה" הראהב זא ץיפומ
 .הספדההו דומיעצה לֶע קרפב ןתינ תוספדהה אשונ לט אלמ רבסה

 ם*פמטמה תמש תספדה

 יאדו הז בלשב :תספדמה יבג לע תידיימ הספדהל ןתינ ךסמה לע גצומט רבד לכ
 יטילקת רפסמ ךל ויהי רשאכ .םיכמסמה תמיטר תא סיפדהל ךיא תעדל ךתוא ןינץלמ
 תא ףרצלו ,רתא וא הז טילקת לש ונכות תא סיפדהל תעל תעמ הצרת יאדו םיכמסמ
 תספדה" תארקנ תעכ דמלנט הלועצפה .טילקתה תפטעמ לא תספדומה םיכמסמה תמיטר
 וליאו ,תוטושפ יד תואצות תנתונ וזכ הספדהט תעדל יאדכ .(קק[אז 50055א) "ךסמ
 .דומיעה תינכותב שומיש י"ע לבקל ןתינ רתוי תוללכושמו תובכרומ תוספדה

 .תלעופו תרבוחמ תספדמהש אדו--
 .2 'סמ ןנוכ לש ןכותה תא גצה--
 .(53[-7+קזס560 ,רמולכ) קא1אז שקמה לע שקה--
 םאד-ה כ"האו ,תיקפוא חופיפצ רחב :העדוה עיפות--

 תיקפואה תופיפצהמ הנוט תויתוא תופיפצ עובקל וא ,5%ז=ח דימ שיקהל לוכי התא--
 .םאזשה טיקהל כ"תאו ,(16,12,10,8,6,5) :תיטרדנטסה

 קח[]אז כ"חאו (<םיציח>| נ| ג| 8| 6) םיילוט,תוכיא,תופיפצ :העדוה עיפות--

 וא ההובג הספדה תוכיא ,(טרדנטסה אוה 6) שטטניאל תורוש 8 ץובקל לוכי התא--
 ריינה תאו הלאמט/הנימי תספדמה שאר תא ,םיציחה י"ע ,זיזהל ןכו ,הכומ1
 .הטמל/הלעמל

 .(תוספדומ ןניא תונוילעה תורושה יתש) ספדוי ךסמהו 081אז שקה--
 איה םאו ,תלעופ תספדמה םא קודב ,ל"נה תולועפב איהש לכ הלקת הנשי םא--

 ."ה6בץע"

 תאז לכבו ,הלאמשו הנימי הספדהה שאר זוזי אל תורושט תספדמב יכ תֶעדל בושטח
 תוספדמה לכב אל ,ןכ ומכ .םיציחה יטקמ לע תושטקהה רפסמל םאתהב םיילושה ועבקיי
 .ריינה תא ריזחהל ןתינ

 ם"ל*"גרת

 .הז קרפב ונדמלש םירבדה תא לגרתנ

 טירפתל ןכותהמ הרזח

 טירפתה תגצהל רוזתל תנמ לע .2 ןנוכ לש םיכמסמה תמישר ,הארנכ ,תגצומ ןיידָע
 ןכות תגצה תעב 56ה55א קסאא לש ודיקפת :הרעה) 56855א 00%א%א וא 64806[ שקה
 לבא .םיכמסמ 60 לעמ טילקתב שי רשאכ ןכותה לש אבה ךסמה תא גיצהל אוה טילקת
 .(טירפתל תכרעמה תא ריזהמ אוה ףסונ ךסמ טילקתה ןכותל ןיא רשאכ
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 הלצפהה תכרעמ לא האיצי

 :הלעפהה תכרעמ לא תרזהו אסז0הו|ו תא תבזע זאו 6%1ז שקה ,טירפתה גצומ רשאכ

 .4ל (הלעפהה תכרעמ לש קח0א8אקז-ה) ובו יקנ ךסמ גצומ

 .קרפה תישארב תדמלש יפכ אס08!!| תינכות תא טדתמ ןעט תעכ

 ךמסמ תקתעה
 טמתשה תעכ ."60%0"!01"ע-ה תינכות" ףיעסב רבסוהש יפכ ,2 ןנוכ לט ונכות תא גצה

 תכשוממ תחא הציחלט בל םיט .ם העידי לע ןמסה תא דימעהל תנמ לֶע םיציחה יסקמב

 בור יבגל ,בגא ,ןוכנ הז רבד) תודדוב תוטקה המכ רטשאמ רתוי הליעי ץח טקמ לע

 תעכ גצומ ךמסמה םש :607צ תעכ שקה .(םיציחה יטקמ יבגל אקוד ואלו םיטקמה

 :בותכ היט-ודה תרוטבו ,תעכ בהבהמ ךמסמה םט ;20 תעכ שקה .ההובג המצוצב

 :ם% לא

 ךות תיגש םא .1העידי םשה תא שקה .קתועה לבקי ותואט םטה תא טיקהל ךילע ןאכו

 .טיקהל ךשמהו ,היוגשה תואה תא קוחמל ידכ םפוםך% שקמב שמתטה ,םשה תטקה ידכ

 בצמ .םאזםא שקה םשה תשקה םויס םֶע .םיות 8-מ רתוי טיקהל לכות אלט םג בל ם'ט

 :תעכ חיט-ודה תרוש
 :גוט 1העידי :םש לא

 :לבקתו ,םאזשהא כ"האו מ טקה .ת,ג,ס,מ תויתואהמ תחא תעכ טיקהל ךילֶע

 :ןנו מ :גו ןהעידי :

 הליתתמ תעכ .5%זשא-ו 2 בטה .ךמסמה קתעוי וילאש ןנוכה לש ורפסמ תא תתל ךילע

 :ךכ תיארנ חיט-ודה תרוט הקתעהה תעבו ,הקתעהה

 מה 2 : : ןהצידי :

 1העידי טדחה ךמסמה תא וב תוארל רטפאו ,ןכותה שדחמ גצומ הקתעהה םויס רתאל

 .יונפה םוקמה לדוג שדחמ גצומ ןכו

 .ס גוסו 2העידי םשב 2 'סמ ןנוכ לא !הֶעיִדי תא תעכ קתעה

 :ךכ תוארהל הכירצ חי'ט-ודה תרוט
 2: 1 ?הַציִָדְי :

, 

 תא קתעה .ןנוכ ותואבו גוס ותוא לֶעב אוהו "3העידי" ומשט ,ףסונ קתוע תעכ השענ

 :ןכ ,2הַעִיִדי
 . 4: : 3הצידי :

 ךמסמ לט גוס יוניש

 לט גופה תא תעכ הנשנ .ס גוסמ םידחא םיכמסמ ובו ,2 ןנוכ לט ונכות גצומ ןיידע

 ס-ה תא תונשל ונילע .8 3הץידי הרוטב סם תואה לֶע ןמסה תא אבה .מ-ל םהמ דהא
 ,לבקתה אל יונישה ? האצותה המ .5אזשת-ו צ תעכ שקה :וניעטש חיננ לבא ,מ-ל

 .מ תעכ שקה :תינט הסננ .רכומ גוס ונניא "צ" יפ

 עצבל הנכומ תכרעמהש רמוא הז .םתתתמ תותמ וק םֶע תעכ םיגצומ שדחה גוסהו םטה

 תא ץצבל הצור ךניאו ,תטרתתהש תיננ .ךלט רושיאל ןיידע הכחמ לבא ,הזכ יוניש

 תא עצבל הצרנ תאז לכב .ותומדקל רזח בצמהש תחכוויתו ,64א06|[ שקה זא ,יונישטה

 .כ0 י"ִע יונישה תא רטא תעכו ,הלועפה לע אנ רוזה זא ,'ונישה

 ךמסמ לט םש יוניש
 הלימה תא שקהו * תואה לע ןמסה תא אבה .ס 2הֶצידי ךמסמה לט ומש תא תַעכ הנטנ

 םג הצרנ וז תונמדזהב .2 הרפיסה תא קוחמל ידכ "הוור" טיקהל םג ךילע .תושדח

 ס-ה לא ןמסה תא אבה <-- ץחה שקמ תרזעב :מ-ל ותוא הנשנ הבה .גוסה תא תונטל

 .יונישה רוטיאל 00 שקה .תחתמ וק םֶע םיגצומ שדחה גוסהו שדחה םשה .מ טקהו
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 ךמסמ תקיתחמ
 .2 'סמ ןנוכב אצמנה ם 1העיד* ךמסמה תא קוחמל וננוצרב

 :2 ןנוכ לש ןכותה תא גצה--

 :מ 1הַעִיִדי ךמסמה לא ןמסה תא אבה--

 ...בהבהמ ךמסמה םש :615|06 טקה--

 :הקיתמה תלועפ תא (64%05|) לטבל וא (00) רטאל ךילע תֶעַכ--

 .שדחמ גצומ ךמסמה םש :תלטיב םא--

 .ררחתטשה טילקתב שפתש םוקמהו :קחמנ ךמסמה :תרטיא םא--

 ךמסמ לט תישארה ותפט יונישט

 איה קתועה לש תיטארה ותפטש רטאכ ,ם ןיגב ףןמסמה לט קתוע רוציל וננוצרב

 .ילגנא ךמסמ ךותב הזה טסקטה תא בלשל כ"חא לכונט תנמ לע ,תילגנא

 :ם ןיגב ךמסמה לא ןמסה תא אבה--

 :םש לא העדוה תגצומ :00 כ"האו ("1) 005% שקה--

 דס א486: העדוהה העיפומ :(41!%+ז8) |46 שקה--

 דס אגא6: 8₪56]א ךצק[: |  םא106: 2 :ןנוכהו גוסה ,םשה תא טקה--

 :ךכ ,2 'סמ ןנוכ לש (תילגנאב) 60%0"01זץ-ה תא גצה הקתעהה םויס רחאל

 :טירפתל רוזחל ידכ 08ח06] טקה--

 :תילגנאב טירפת גיצהל ידכ (41++108) |4א0 שקה---

 .םאזשהד =אזשת טקה--

 .1]850א 1 ,תיטעט קתועה תא ליכמ 2 ןנוכ יכ םיאור ונא
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 הפ ?ר 2 00 ך 5 <? נש קרפ

 שדה ךמסמ תהלתפ

 ךמסמ לט קתוע אל) טדח ךמסמ רוציל וננוצרב .2 ןנוכ לט ןכותה תא תעכ גצה

 .(*רמגל טדח ךמסמ אלא ,םייק

 .00 כ"האו םימואנ :טדחה ךמסמה םש תא שקהו ,ךסמב קיר םוקמ לא ןמסה תא אבה

 ."םימואנ" ומשש ךמסמ ךורעל םיניינועמ ונאש איה רבדה תועמשמו ,ראומ גצומ םטה

 .רוטיאל 00 טקה

 .םאזפה-ו 70 שקה הבוטשתבו :רוטה בחור העדוהה העיפומ ה'ט-ודה תרוטב

 רשפא תיש-ודה תרושב .תודוקנ 70 -- הרוש לכב .תודוקנ לט תורוט ובו ךסמ ץיפומ
 :םיאבה םינותנה תא תוארל

 ."השקה בצמ" ונייהד ז+ק1א6 4006-ב םיאצמנ ונא --  [ץק
 אלו תירבעב תויתוא רצ'י*מ רמולכ "ירבע" תעכ םישקמה הול -- 9

 : .תיזעולב
 .ךמסמה לש | 'סמ הרוטב אצמנ ןמסה -- 1

 .ךמסמה לש (70 ךותמ) 1! 'סמ רוטב אצמנ ןמסה -- 00]
 .ךסמה לש (22 ךותמ) 1 'סמ הרוטב אצמנ ןמסה -- 1
 .(ךסמ הלימב יתמו ךמסמ הלימב ליעל ונשמתשה יתמ בל םיט)

 שדה טסקט תשטשקה

 ןהו ירמגל טדח ךמסמב ,תעכ ונאש יפכ ,םיאצמנ רטאכ ןה שטיקהל רטפא טדה טסקט
 .ןשי ךמסמל ףסונ טסקט םיפיסומ ונא רשאכ
 ידיהיה טירפהו ,ללכב טסקט וב ןיא רשא ,ירמגל שדה ךמסמב תעכ םיאצמנ ונא
 םי'צור ונא ןכל ;תרתוכ היהת וז הרושש וננוצרב .הקיר תחא הרוש אוה וב ונטישט
 ךותב זכרוממ היהיט ןכו ,(0א058:1א5) תחתמ וק םע היהי שקויש טטקטה הליהתכלמש
 .הרושה בחור

 םי'טו (ןימימש תורפסה 'טקמ הולב "1" טקמה) 0אס5א(1א6 שקמה לע םימעפ המכ שקה
 לט בצמה תא ןייצמ הז וק .וק םלענו עיפומש הארת .תיט-ודה תרושב הרוק המ בל
 .ונטשי ל"נה וקה ובש בצמב ראשיה ."יטמוטוא ווקויק" וא ,א010 טעאס=חו| אש
 םירצמ - לארשי םולשה הזוהת תמיתח סכט :תרתוכה תא וישכְע טקה
 ,כש|;ד< טקמב טמתשה ,העוט התא השטקהה ידכ ךות םא ;תיטמוטוא התמנ וקה ,רומאכ
 .שאזשםהא שקמה לעמט "880050405" שקמב וא
 ווקויקה תא לטבל ידכ 0א1(050א5 לע בוש שקה "םירצמ" הלימה תטקה םויס םָע
 .יטמוטואה

 הרוטה ךותב טסקטה םוקימ תעיבקל תוארוה .תזכרוממ הנניא ונשטקיהט הרוטה םיתניב
 0שאס עצבל םיצור ונא הז הרקמב ."(00/0" תוארקנ (זכרמב וא ,הלאמט ,הנימי)
 ןייצמ הז טקמ) "הלעמל ץתה" לע ךכ רחאו 000 שקמה לע ןכ םא ,טקה .אז=ק
 .(המאתהב "לאמט"ו "ןימי" ןבומכ םינייצמ לאמטלו ןימיל סםיציחה ישקמ :"זכרמ"
 ,תשקיה אל ותואט ,דחא ות ףסוותהש בל םיט ,הזל ףסונ ."הזכרמתה" תשקיהט הרושטה
 ,ודיקפת ללכ ךרדב .(5%0 0 קגה(0ה478) "הקסיפ ףוס" אוה הז ות .טלוטמ תרוצב
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 תורוט ןייצמ םג אוה ךא ,הקסיפ לט םו'סה תדוקנ תא ןייצל ,ומש זמרמט י'פכ

 ןבומכ .הלבט ךותב תורוש וא (תעכ ,ונלש הרקמה אוהט) תורתוכ ןוגכ ,תודדוב

 .םפדינ ונניא הז ןמיסט

 ידכ ,הקיר ראשית וז הרושטש םיצור ונא .הינשה הרוטה תיטארב תעכ דמוע ןמסה

 ;םאזשה תחא םעפ טקה .הירחא אובתש הקסיפה ןיבל תרתוכה ןיב תחוור תרוט רוציל

 הב שיט הרוש ."הקיר הרוש" איה וזכ הרוש :"הקסיפ ףוס" קר טי הבש הרוט הרצונ

 !ךמסמה לט הרוט ללכב הנניאו ,ךספמה לע הרוש קר א'ה "תודוקנ" קר

 .חכוויתו חיט-ודה תרוש לא טבמ ףעץה :3 'סמ הרוש תליהתב אצמנ ןמסה תעכ

 + /\\ וכח [ = וז בוכאכזישכוטנחש) הפוצהר השקה

 .הקסיפ-ףופ "תרציימ" (דצק בצמב םיאצמנ רשאכ) 5אזשח שקמה לע השקה תיארשטש יפכ
 םיטיקמ ונניא .אל איה הבושתה ? "הקסיפ ףוס" היהי הרוט לכ ףוסב םאה ,ךכ םא
 םוקמ ןיאו ,הרוט ףוסל םיעיגמ רשאכ .הקסיפ ףוסב קר אלא ,הרוט לכ ףוסב =אזז=

 ןאכמ .האבה הרושה לא יטמוטוא ןפואב וז הלימ תרבעומ ,הלימה לכל וז הרוטב
 ,ףוקימה אשונ תא) הטקה ידכ ךות תורושה יפוסל בל םיטל ךרוצ לכ םצעב ןיאש
 קרפב דמלנ ,ףקמ תרזעב םיקלח ינשל הרוטב הנורחאה הלימה תקולח רמולכ
 .(י'עיברה

 הרושה תא ליחתהל לוכי ךניאש םג בל םיט ,בגא .ןלהלש טסקטה תא תַעכ טקה

 ןיא ,הרושה תליחתב ןמסה רטאכ (57405 848) חוורה שקמ לע שיקמ התא םא :הוורב

 םיטל ילבמ תפטושה השטקהה ,רבסוהט ןורתאה רבדה קוידב איה הזל הביסה .הבוגת לכ
 "הקסיפ תסינכ" לט האצותה תא םס'גישמ תאז לכב ךיא זא .תורוט יפוספל בל
 ךכ לע ? ארוק התאש וז הקסיפב םיאור ונאש יפכ (קהה0ה408 [אסשאז :תילגנאב)
 םעפ קר אלא) 5%אז=8-ב שמתטהל ילבמ אבה טסקטה תא אנ שקה .יטילטה קרפב דמלת
 :(הנורחאה הלימה ירחאש הדוקנה רחאל ,תחא

 לארטי לומתא ובייתתה תוקד שמח הכשמנש םיכמסימ השולש לע המיתח תלועפב
 רחאל ואשינט םלמואנה ןלהל .ןהיניב הביאה תונט םישולשטל ץק םישל םירצמו
 .המיתחה דמעמ

 ורבע ןהו םוקמ קיפסמ היה אל "דמעמ"ו "םירצמו" םילימל יכ בל תמש יאדו
 .האבה הרושל תיטמוטוא

 תהתכירצע ומזב 1456דס0אאצ תולורועפ

 המטת *יאדו ,ל"נה סכטב ואטינש םימואנה לכ תא שיקהל שקבתת תעכ יכ תשטשח םא

 ךותל םתוא קיתעהל קר טיו ,םינכומ רבכ םימואנה .הזכ שטחל דוסי ןיא 'כ ץומטל
 .הזה ךמסמה
 יכמסמ לש םהיתומטש תא תוארל ידכ 2 'סמ ןנוכ לט ןכותב לכתסהל וננוצוב
 לט ןכות" הלאטה הגצוהשמ ;!%+-10 ונייהד ,(ןכות) 018 שקמה לע טקה :םימואנה
 :רטראק ,תאדאס ,ןיגב םיכמסמה תומט תא םט הארת .(5אזשח וא) "2" <שקה ":ןנוכ

 רדס יפל םיכמסמה תומט םיגצומ ליגר ןפואב ,רוכזכ .ב"אה רדסב אקוד ואל ןא
 םיכמסימה תמי'טר תא גיצהל םיטקבמו ךמסמ תכירְע עצמאב םיאצמנ רשאכ לבא !:ב"אה
 ןורכזה .ןוימ רובע ןורכזב םוקמ רסוח ? הביסה) יתבאפלאה ןוימה אלל תגצומ איה
 םה ל"נה םיכמסמה הטולש לכש האור התא פ"כע .(תעכ ךרוע התאט ךמסמה י"ע סופת
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 ,תעכ םיכרוע ונאש םימואנ ךמסמה ךותל םתוא אורקל שקבנ רטאכ .מ גוסה ילעב

 הלועפל שורדה גוסה אוה ם גוסהש ינפמ תאז :פ תויהל םיכירצ םיכמסמה יגוס ויהי

 .(הירפסמ םיכמסמ תאירק) וזכ

 בצמב תוירטפא ןניא תומייוטמ 01ה50ז0ה% תולועפ *כ ןייצל יאדכ וז תונמדזהב

 :ליגרהמ הנוט ןפואב תועצבתמ ןהט וא ,הכירע

 :ךרענ םיוסמ ךמסמ ובטש בצמב םיאצמנ רבכ ונאש ינפמ ,הכ'רְעל טנכיהל רשפא יא *

 ידכ תאזו ,הכירע בצמב תעכ אצמנה ךמסמה לע איהש הלועפ לכ עצבל רטפא יא *

 :הכירעה עצמאב אוהט ןמז לכ ותקתעה וא ומט יוניט ,ותק'חמ ץונמל
 :תירטפא הנניא ולש תיטארה הפשטה י'וני'ש ךות ךמסמ תקתעה *
 .יתיבאפלאה ןוימה אלל תגצומ םיכמסימה תמישר *
 .6א061 5ע השקה ידי לע ,ךמסמה לא תֶעכ רוזח

 ה*רפסמ הא "רק

 ספ רטראק ונל ןיאט ינפמ לטכיהל ונילְע ,ליעְל רומאכו) רטראק תא אורקל הסננ
 .מ רטראק אלא

 רטראק הלימה תא טקה :ארק העדוהה העיפומ ;:(6+3<|4) 8540 שקמה לע טקה
 רהאמו ,2 ןנוכב כ"חא ,1 ןנוכב פס רטראק תא תטשפהחמ תינכותהט בל םיט .5אז=5-ו
 בל םיטל תקפטה אל םא) "אצמנ אל" העדוהה העיפומ ,םהינטמ דחא ףאב אצמנ ונניאט
 גוסה תא תונטשל טי ? תוטְעל המ .(8540 לע השקהב לחה הלועפה לע תעכ רוזה ,ל"נל
 לט גוסה תא הנש ,1 ןנוכ לש ונכות תא גצה ,(!60+4-10) 018 טקה :ס-ל מ
 רבטוהט יפכ רטראק תא בוש ארקו ,(0%א05| שטשקה) הכירעל רוזח ,6-ל מ  רטראק
 .ליִעל

 ונל הארמש יפכ 61 הרוט איה) ךמסמב הנורהאה הרוטה לע אצמנ ןמסה :ךסמב לכתסה
 ןכ ירחאו ,פ-ל ולש גוסה תא הנש :תאדאס םואנ תא ארק הז בצמב .(היט ודה תרוש
 .132 אוה ונלט ךמסמב תורושה רפסמ תעכ .ם%זםה -ו תאדאס ,8ה540 טקה

 ךמסט מב ףויפ ידיד

 לע םימעפ רפסמ שקה :היעב ןיא ;הלחתהה ןמ רטראק םואנ תא תוארל יאדו הצור התא
 וב תונושארה תורוטה תא רשא) ןושארה ךסמה גצוי רשא דע (0ק8 00 שקמ) 5685א (ןק
 רטא דע תודהחא םימעּפ (08 0ח שקמ) 56855א ם0אא לע שקה תעכ .(ךידי ומב תטקיה
 תעה לכ גצומה ךמסמב הרושה רפסמ תונתשהל בל םיש .ךמטמה לש ןורחאה ךסמה גצוי
 , .תה'ט ודה תרוטב
 ץהל :56ה66א 00 לע תושקה המכב םוקמב תחא הארוהב ךמטמה תליהת לא עיגהל רשפא
 הארוהה םצעב התיה וז .50055א שק לע שקה תעכ :ץוחל ותוא קזחהו 31% שקמה לָע
 טקה :80זד0% 567ק0-א ,הליבקמה הארוהה םג תמייק .(ןוטשאר ךסמ) 7065 5065א
 .\16+560:-א םסאא

 הרוש רפסמ תלעב הרוט א"ז ,תמייוסמ הרוט וב רשא ךסמ גיצהל שקבל םג רשפא
 'סמ הרוש ובו ךפמ גצה ,לשמל ;551660ז [1א6 הארוהה ידי לע םישוע תאז .םייוסמ
 הווט לע דמענ ןמסהש בל םיט .םאזמה-ו 75 ,("4) [1א6 ,55|ם0ז :הזכ 0 5
 . 'טמ
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 דרצעצנה ךמסמה םשטש

 (אןו6+-7) 000085אז 5ֶע טיקהל לוכי התא ,תעכ ךרוע התא ךמסמ הזיא חכוט התא םא

 .416+0 לע טיקהל םג רשפא .ךמספמה םש גצומ היט-ודה תרוטב זאו

 ת"פנא הליחזצו ןמסה תזצזצזה

 יטקמ תעבראב ךנוצרכ קהתש תעכ .(807ד0א 56ת66א שקה) הז ךמסמב ןורחאה ךסמל אוב

 .ןמטה לש הפוצר העונתל תמרוג הזכ שקמ לֶע תכשוממ הציחל יכ בל םיט .םי'ציחה

 :םיאבה םירבדל דחוימב בל אנ םיש
 .םאתהב ,תיש-ודה תרושב םירפסמה לכ םינתשמ ןמסה תזזה םע .א
 תא ןמז לכב הארמו "ןמסה לצ" ענ (לגרפ תארקנה) הלעמלמ הינטה הרוטב .ב

 .ומצע ןמסה לש יקפואה ומוקמ
 רפסמ (132 הרפסמש) הנורחאה טסקטה תרוטל תחתמ ןמסה תא דירומ התא רשאכ .ג

 תוקירה תורושהש ינפמ תאז .רתוי הנתטמ ונניא תיט-ודה תרוטבט הרוטה
 .ךמסמל תוכייט ןניא ןורחאה ךסמב תוגצומה

 ךפיהלו .הרושל הרוטמ הלוע ןמסהט תחכוויתו ,"ינמי ץח" לע תוכשוממ ץהל .ד
 ."ילאמש ץח" לע תכשוממ הציחתל ץחול התא םא

 טסקטה ,הנוילעה הרושל עיגה ןמסהש עגרב :"ןוילע ץת" לע תוכשוממ ץתחל .ה
 !הטמל "לוחזל" ליהתתמ ולוכ

 "תוליחז"ה .הלעמל לוחזל טסקטל םורגתו "ןותתת ץת" לע תוכטוממ ץחל תעכ .ו
 ./םתז 1641 568011 186 תילגנאב תוארקנ ל"נה

 :םיאבה םיטקמה תרזעב םג ןמסה תא זיזהל רטפא
 האיבמ תפסונ השקה .ת'חכונה הרוטה תליחת לא ןמסה תא איבמ :4!%+=אזתח .1

 .האבה הרושל ןמסה תא
 .האבה הרושל -- תפסונ השקה .תיחכונה הרושה ףוס לא ןמסה תא איבמ :ז48 .2

 .תמדוקה וא האבה הלימה תליחתל ץפוק ןמסה : 4!% <-- 3 >-- %]4, 
 התואב י,ךסמה לש לאמש וא ןימי דצל ץפוק ןמסה :לאמט/ןימי ץח + 50|55ז .4

 .הרוט
 ובש רוט ותואב ,22 וא 1 הרושל ץפוק ןמסה :ןותהת/ןוילְע ץח + 5₪ 50ז .5

 .אצמנ אוה

 5/₪ -- ךמסמה תרימש

 .הכ דע תינבש ךמסמה לכ תא דבאל לולֶע התא (%5/5) הרימש תלועפ עצבת אל םא
 םא לבא ,(ןלהל 'ר ;5א1ד) הכירעהמ םיאצוי רשאכ תיטמוטוא תעצבתמ 50%5 תלועפ
 ,העט יצחל תחא תוחפל 54%5 תלועפ עצבתט יאדכ ,ךשוממ ןמז הכירעב קסוע התא

 54/5 .החגשה אלל תודחא תוקדל בטחמה תא בוזעל דמוע התאט םעַּפ לכב ןכ ומכו

 ןוגכ ,הלקת ץראת םא ןכ לע .יחכונה ובצמב ךמסמה לש םלש קתוע טילקתה לא תבתוכ

 תלועפ העצובט תעב היה ובש בצמב ךמסמה לש קתוע טילקתב ראשיי ,למטח תקספה

 .הנורתאה םעפב הרימשה
 בל םיס .00 ידי לֶע רשא ? רומשל העדוהה העיפומ רטאכו (6<!40+"2) 506 קה
 .טילקתה לא הביתכל
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 ₪261ד7- --- הרימש םצע הפכירעהמ האיצ>?

 1 תאצלו רומשל העדוה העיפומ .("!0) ₪%1ד ידי לַע "תאצל" טי הכירעה םויס סע

 רתאו ,טילקתה לא הביתכל בל םיטו ,00 ידי לע רשא .00 וא 64א05| טיקהל רטפאו

 .טירפתה תגצהל ךכ

 011:1ד --- הרימש אלל הכירעהמ האיצ>ל

 האיציה רתאלט אוה לדבהה .(6+9!3) 001ד םע תאצל רטפא ,5%1ז םַע תאצל םוקמב

 .הכירעה הליחתהש ינפל היה ובש בצמב קוידב אצמנ טילקתבש ךמסמה 00!ז י"ֶע

 < 20:<()!>) <וב"גה ץבוק

 .ג וגוסש ,םש ותוא לעב ךמסמ :ףסונ ץבוק טילקתב אצמיי ,5%1ז י"ְע םיאצוי םא

 תליחת ינפל ךמסמה היה ובש בצמל רוזתל ךל רטפאל ומויק תרטמט יוביגה ץבוק והז

 טומיט ךווצל יוביגה תא רומשל הצור התא םא .(ןטי ךמסמב ןבומכ רבודמה) הכירעה

 םא ,רמולכ) תאז השעת אל םא .ומש תא וא/ו וגוס תא תונטל ךילֶע היהי ,דיתעב

 .ךמסמ ותוא תכירעל סנכיתש האבה םעפב םלעיי אוה (ג ראשיי וגוס

 ומצע ךמסמה זא יכ ,יוביג ץבוקב ךווצ ללכ ךרדב ןיא 001ז י:"ִע םיאצוי רשאכ

 יושע ןכ יפ לע ףאו .הכירעה תליחת ינפל היה אוה ובש בצמב אצמנ (מ גוסה לֶעב)

 54/5 תולועפ הכירעה ןמזב תעציב םא :הזכ הרקמב םג יוביג ץבוק רצוויהל

 ץבוק טילקתב היהי 001ד םע הא'ציה רחאל זא (תאז תוטעל דאמ יוצר :רומאכ)

 .הנורחאה םעפב 58%6-ה תלועפ עוציב תעב ךמסמה בצמ תא "םלצמ" רטא ,יוביג

 תא תעציבש רהאל הכירעב תויועט תישע םא שטשמתטהל יוטָע התא הז יוביג ץבוקב
 .ןורחאה 5405-ה

 הרוש וב "לקלק"ו ,ם*םואנ ךמסמה תכירעל סנכיה .יוביגה ץבוקב שמתטהל תעכ הסננ

 טקמ לע תוכטוממ ץחלו ,תישילשטה הרושב "תלועפב" הלימה לא ןמסה תא אבה :תהחא
 אצ ךכ רתאו ,58%6 ידי לע ךמסמה תא רומט תֶעִכ .תודתא םילימ תקיהמל התוורה
 .00]ז י"ע הכירעהמ

 בצמב אצמנ "מ" .ג םימואנ תאו מ םימואנ תא וב הארתו ןנוכה ןכות תא גצה תעכ
 ,תאזב חכוויהל תנמ לע ."לקלוקמה" ובצמב ךמסמה תא ליכמ "ג" וליאו ,ירוקמה

 אצ ןכ ירחא .ותכירעל סנכיהו ,מ  ינמז-ל ג  םימואנ לט וגוס תאו ומט תא הנש
 .ם ינמז ךמסמה תא קחמו 001ז י"ִע הכירעהמ

 ךספמ תספדה

 ולט םינושארה םיכסמה ינש תא תעכ סיפדנ ;:םימואנ ךמסמה תכירעל בוט סנכיה
 ,ןוטשארה קרפה ףוסב תדמל רבכ וזה הלועפה תא .קא]אז 56855א הלועפה תרזעב
 לט וכטמהב ספדוי ינשה ךסמה יכ םיגדהל וננוצרב .טילקת לש ונכות סט תספדיהו
 סםתואו תורוש תוויר ותוא ,הספדה תוכיא התוא ,תויתוא גוס ותואב ו
 .םיילופמ

 הספדה תוכיא עבק כ"תחא .10 הנע תופיפצה תא עובקל טקבתת רשטאכו ק0[אז טקה
 .(תורוש 22) ןוטשארה ךסמה תספדהל ק81אז שקהו ,ג לע השקה י"ע ההובג
 לא תעכ :קא]אז טקה בוטו ,ךסמה טארל 23 הרוש תא אבה ,ןושארה ךסמה תספדה רחאל
 ךסמה ךטמהב ספדומ ינטה ךסמה .קא]אז כ"האו םאזסה טקה אלא ,רטמרפ סוט הנטת
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 םתואו תורוש התוויר ותוא ,הספדה תוכיא התוא ,תויתוא גוס ותואב ןוטארה

 .םיילוט
 הספדה לש הזכ גוס .'וכו ,ותספדהו אבה ךסמה תגצה י"ע ךיטמהל רטפא הזכ ןפואב

 הפטעמ לע תבותכ תספדה יכרוצל ןכו ,ההגה לט ינושאר בלטב בוט תויהל לוטע

 .המודכו ,תדדוב

 .001ז י"ִע הכירצהמ אצ
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 ה <  ר 5: :ש?לש קרפ

 תומ ?*ק תורוש ןיב תורוש תפסות

 בצמ" והז .50ז אוה (4005) "בצמ"הש בל םיש .תושדח ךמסמה תכירעל סנכיה
 עצבלו םיציחה יטקמ '"ע םוקמל םוקממ ןמסה תא זיזהל רשטפא וב רטא "הכירעה
 .1 רוס 48 הרוטל ןמסה תא אבה .דועו ,טשופית ,הירפסמ האירק ,ןוקית תולועפ
 :הירהא תודחא תורוט ףיסוהל הצרנ ונאו ,הקסיפ לש הנורחא הרוט הניה וז הרוש
 קרפב ונדמל וילֶע רשא זצק בצמב תאז הטשענש ןבומכ .המלט הקסיפ ףיסונ ,הטעמל

 התא .התליחתב אצמנ ןמסהו ,השדח הקיר הרוש "ההתפנ" :5אז=א לע טקה .םדוקה

 הרצקה הקסיפה תא אנ טקה .והשלכ תואקספו תורוט רפסמ ןאכ שיקהל תעכ לוכי
 .6אז=ח-ב םייסל חכשת לא ;:האבה

 איטנה לט םהירבד ואבוי ןלהלו ,רטראק איטנה לש ומואנ היה הז
 .ןיגב רמ הלטממה שאר לצו תאדאס

 ןבומכו ,תופסונ תורוטש םיצור ונניא לבא ;:הקיר הרוט תליחתב בוט אצמנ ןמסה תעכ
 לע השקה :רתויב טושטפ אוה רבדה .וזה הקירה הרוטהמ רטפיהל םג םיניינועמ ונא
 507ק756א טקמ וא םיציתה ישקמ ןוגכ ,ןמסה תזזהל םרוגה שקמ לכ לע וא ,%
 ףסונב .הקירה הרושה תומלעהלו ,50ז בצמ לא זלק בצממ האיציל םורגת 'דכו ם06א
 פ"עב דומלל יאדכ אל .האצות התואל ומרגי םירחאה םיטקמה לכ טעמכ ל"נה םיטקמל
 בוט רתוי ךתוא דמלי ישעמה ןויסינה יכ ,₪0ז-ל דצק-מ םיריבעמ םיטקמ וליא

 רחאל .רחא וא הז "בצמ"ב תושעל רשפא המ דומלל הבר תוביטח ןיא םג .ןונישטשמ
 ינטשה לא דחאה בצמהמ םירבעמה יכ הארת ,תוירשפאה הכירעה תולועפ לכ תא דמלתש
 .תיטמוטוא ירמגל טעמכ םישענ

 .6=סז בצמל רוזחלו הקירה הרושה תא לטבל ידכ ל"נה םישטקמה דחא לע ,ןכ םא ,שקה

 הקס *פה ףוסרב טסקט תפסוה

 דחא טפטמ ףיסוהל טיצור ונא .הקסיפ לש הנורתא הרוש איה םג ;73 'סמ הרוטל אוב
 טסקטה תא צקהו (טלושמה ןמיסה) "הקסיפה ףוס" לע ןמסה תא אבה .וז הקסיפל
 טפשמה ףוסבט הדוקנה ןיב תוור הצרנ יכ תוןור תטקהב ליהתתהל ךילעש ןבומ :ןלהלט
 וקב טדחה טפשמה תא טיגדהל םג הצרנ ,הזמ ץוח :שדחה טפשמה תליחתו םדוקה
 :שיקהל ךילעט טפשמה ירהו .0א05ה(1א6 שקמה לע שקה חוורה תטקה רהאל זא ,ןותחת

 .וז הוקתל םיפרטצמ ןנא

 לע תשקיה רבכ םא לבא) 675|26 לע תכטשוממ הציהל *"ע ,תפסוהש טפשמה תא קחמ תֶעכ
 הרושה לש "הקסיפ ףוס" לא םיציחה י"ע ןמסה תא אבה ,האבה הרוטל תרבעו םאזפמ
 בותכל תנמ לע אזשהא שקה זאו (תשקיהש טפשמה תא קחמ כ"חאו ,תחוור שקה ,תמדוקה
 ,טפשמ קותמל תצלמומה ךרדה הנניא וזט עדתטש יאדכ .הדוקנה רחאל "הקסיפ ףוס"
 טיכרד דומלל ידכ ? הז טפשמ קוחמל תטקבתה עודמ .וז ךרדב קפתסנ הז עגרב לבא
 לע אלא "הקסיפ ףוס"ה לא אל לבא ,הרוש התואל תעכ אוב ...ותוא ףיסוהל תורחא
 :דכ דֶע) םיקיר תומוקמ תונמסמ הלאה תודוקנה .ולאמשלט תוריעזה תודוקנהמ תחא
 הנניא האצותה .חתוורה שקמ לע טקה תעכ .(!"הוור" וליפא םהב ןיאט םיקיר ךןכ

 תא בוט אנ טקה ."הקסיפ ףוס"ה לע דמע ןמסה רשטאכ ,םדוק הלבקתהש וזמ הנושט
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 איבהל שי ,הקסיפה ףוס ירחא ססקט ףיסוהל ם'צור םאט איה הנקסמה .ל"נה טפשמה

 תא טיקהלו ,הרוש התואב ,וירחא והשלכ םוקמ לא וא "הקס'פ ףוס"ה לא ןמסה תא

 .'וצרה טסקטה

 אצמנ רבכ ןמסה םא תצלמומ וז ךרד .ןמז טעמ ךוסהל היוטעט ,תחא ךוד דוע תמייקו

 ןמז תא ךוסחל לכות .הקסיפה ףוסמ קוחר לבא ,טסקט ףיסוהל הצור התא הבש הרוטב

 קר אל יכ הכוויתו ,תאז הסנ .00 שקמה לֶע תחא השקה ידי-לע תאזו ,ןמסה תצונת

 ,הקסיפה ףוס ןמיס תא קחמ םג אוה אלא ,הרוש התואבט טסקטה ףוס לא ץפק ןמסהש

 .טדח טסקט טשיקהל ונל רטפאמה [/ בצמב םיאצמנ ונאו ,ומוקמב דמְענ

 ךמטמה ףוסכב טסקט תפסוה

 .תומייק תורוט ןיב תוטדח תורוש תפסוהמ הנוט הנניא ךמסמה ףוסב טסקט תפסוה

 הנורתאה הרושה רחאלש תוקירה תורושה תתא לא ןמסה תא אבה :תאז לגרתנ הבה

 תעכ .היתתתמש תרחא הרוט לכ וא הנוטארה הקירה הרוסה וז םא בוטה אל :ךמסמב

 .ךל קשחתמט המ שקה טוטפ

 .00 טיקהלו הקיר הרושל ןמסה תא א'בהל םג תלוכי

 "תוטשגדה" םצע השקה

 םע השקה .ןהיתש וא ם0ו0 וא טהב6ז|!ה6 תוטגדההמ תחא םֶע טסקט טיקהל רטפא

 ףסוה :דחיב תושגדהה יתש םע השקה לגרת תעכו ,תוקד המכ ינפל תלגרית טחס"||ח6

 רדסב) 8010 לַע םגו טאסםה| [אש לע םג שקה ןכ ינפל לבא ,והשלכ טסקט ךמסמה ףוסב

 עיפומ ,טחש6ח|!ה6-ה רובע התיש-ודה תרוטב וקה ןויצל המודב יכ בל םיט .(והטלכ

 הספדהב לבא ,ךספמה לע רתוי ריהב הארנ ם0!0-ש בל םיט .0!00-ה רובע ףסונ ןייצמ

 ...רתוי ההכ ןבומכ הארנ אוה

 [-<בז-><ז 3[כ- [1ואָשהש -- הקס"פ תסיוכ

 הננ*'א "תוור" שקמה לע השקהה הרוש תליתתב םיאצמנ רטאכ יכ ,יאדו ,בל רבכ תמט

 בל םיטל י'לבמ תפטוטשה הטקהה תטיטב יכ ,ךכ הזש בוט ללכ ךרודב .רבד םוש הטוֶע

 וליא השוע תייה אל אליממט רבד ,הרוט תליחתב חוור לבקל יוצר אל תורוש יפוסל

 ךכ םטל ? "הקסיפ תסינכ" םיצור םא תוטעל המ לבא .תורוט יפוסל בל תמש ןכ

 לבקל רטפא .("עובק תוור") הא0 50405 ותה אצמוה (תופסונ תורטמל ןכ ומכו)

 ,לטמל ,םיחוור 5-ב הקסי'פ ליחתהל הצרת םאש ,ןאכמ .%6+5705!8 תטקה י"ע ותוא
 :תושדח ךמסמב תאז תוטעל הסנ ."עובק הוור" םימעפ טמח טיקת

 ות :"עובק תוור" סםימעפ טמח שקה .83 'סמ הרוט ירתא הטדח הקסיפ תטקהל סנכיה

 תעכ .=שאדשת םֶע םייסו םילימ המכ טקה תעכ .וסיסב לע דמועה שלוטמכ הארנ הז

 ןפואב ? הרק המ .תוורז קה :השדח הרוטב אצמנ ןמסה

 רתיל) הז ךמסמ רצונ רטאכט ינפמ ועיפוה הלא .ה400 50ק4055 הטולט ואצי יטמוטוא
 תא הקסיפ פסינכ רטמרפל ונעבק (קתעוה ונממט "העידי" ךמסמה רצונ רשאכ :קויד
 (:9) [אסשאד טקה :תאז הסננ .תֶע לכב רטמרפה לט וכרע תא תונטל רטפא .3 ךרצה
 טקהו ,הטדה הרוטל ןמסה תא תינש אבה תעכ .5 בטה "הקסיפ ת5סינכ" הלאטלו
 ךרעה םג רמטיי ,ךמסמה תא תעכ רומטת םא .ם'יעובק םיחוור 5 ואצי םעפה ."חוור"

 .(5) רטמופה לט טדחה
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 ם*חהוורה גרוס לכ

 .תתמנו ,צובק ,ליגר :םיחוור יגוס השולטב תלפטמ תכרעמה
 :ליגר חוור שי םילימ *'תט ןיב םא .םילימ ןיבשט לבוקמה חוורה אוה ליגר חוור

 םינוקית ועצובי רשאכש איה הנווכה :תודרפנ תורושב אצמיהל תולולֶע ןה זא

 .האבה הרושל טולגלו ,הרושה ףוסל עיגהל םילימה יתשמ תחא הייושטְע טסקטב
 הרושה םא .הפפדהה יבגל שארמ עובק לדוג לֶעב ונניא םג ליגר התוור
 ןיבש םיליגרה םיתוורה (לאמשלו ןימיל תרטוימ :00571:[ם0) "תנזואמ"
 .ןוזיאה יכרוצ יפל םירצקתמ וא םיכראתמ םילימה

 הספדהה תעב .וספיסב לע דמועה שלושמכ ךסמה לע הארנש ןמיס אוה צעובק חוור
 והז ללכ ךרדב :₪1ז078-ה לדוגב) דיחאו ץעובק לדוגב חוורב הז ןמיס ףלחומ
 יתט זא "ץעובק תוור" אוה םילימ יתש ןיבטש תוורה םא .(הרפ'ס לט בחורה
 חוור םיטיקמ .תורוט יתש ןיב הנדרפית אלו ,תורבוחמ דימת הני'יהת םיל'ימה
 .4016+50.06 י"ע ץעובק

 לע דמועה טלוטשמכ הארנו ,60"!+50405 תטקה ידי לע לבקתמ) תתמנ חוור

 תודרפיה רשפאמ ונניא :ונייהד ,ל"נה ינש לש תונוכתה תא דהאמ (ודוקדוק
 יושע אוה תנזואמ ספדות הרוטה םא לבא ,אצמנ אוה ןהיניבש םילימה יתש
 .ומש ןאכמו ,חתמיהל

 תורוט "גרוס

 תורוט ןה תוליגרה תואקספבט תורושה לכ ."תנזואמ הרוש" תנומה ליעל רכזנ רבכ
 טרופמב טקבנ ןכ םא אלא) םידדצה ינשל הנרשוית ןה וספדוי'ט ןמזבט א"ז .תונזואמ

 םע וז ,הקסיפב הנורחאה הרוטהט ןבומכ .(הספדהה ןמזב תורוטה תא ןזאל אל
 ךמסמב :ירבע ךמסמב) "ןימיל הדומצ" אלא ,תנזואמ ספדות אל ,"הקסיפ-ףוס"ה

 תויהל תויוטע רשא תודדובה תורושה ןנשי ל"נל ףסונב .(לאמשל הדומצ -- יזעול
 ."תוזכרוממ" וא לאמשל תודומצ וא ןימיל תודומצ
 :םיירבעה םי'הנומל המאתהב תילגנאב ל"נה םיחנומה תומש ןלהל

 טטפז[];ן[60 !1א5 | תנזואמ הרוט

 גס זז ןימיל הדומצ

 סטגס | ד לאמטל הדומצ

 ו תזכרוממ

 =אזתשח טקה ;(6אז6הח י"ע) השדח הרוטל סנכיהו ,תוטדה ךמסמב 33 הרוטל תעכ אוב
 תחיתפ תרתוכה תאו שאסשהו| 1אש-ו 8080 טקה תעכו ,הקיר הרוט רוציל ידכ ףסונ
 כ"האו /7) סשהמ 65אזמא טקה אלא ,"סכטה" הלימה רתאל 5\%ז=ח שיקת לא ךא סכטה
 ץחה ;66אזשה ,ה[87ז ,|ש:ד תויצקנופה תא םיליכמ םיציחה 'טקמ :(הלעמל ץח
 .תזכרוממ תרתוכ תלביק ."6=אזשהא" אוה הלעמ ןווכל
 ירבד טסקטה תאו ,0אסםה:[א5-ו ,80:0 ,םאזשה ,םאדשה טקה :52 הרוטל אוב תצכ
 .לאמטל הדומצ הרוט תלביק .000 |₪:ד כ"חאו פירצמ איצשנ
 םפהנמ םוא) טסקטה תאו ,טאסשהו 1א6-ו ,0|80 ,=אזשה ,םאזשה שקה :77 הרוטל אוב
 הרוט לבקמ תייה אליממ לבא ןימיל הדומצ הרוט תלביק .0שגס 8100ז וירחאלו ויגב
 ךמסמב רמולכ .000 8160ז-ה תארוה םוקמב םאזשה טיקמ תייה םא םג ,ן'מיל הדומצ
 ןימיל תודומצ תודדוב תורוש יכ ןימיל תודומצ תודדוב תורוטב םעט ןיא ירבָע
 וא תומלט תואקסיפ יבגל עובקל רשפא :תואקסיפ 'בגל ןכ רבדה ןיא לבא .אליממ
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 (תוזכרוממ וא ,לאמשל וא) ןימיל תודומצ וא תונזואמ הנייהת יכ תואקסיפ יקלח

 .ךשטמהב דמלנ תאזו

 ךכ לע .תונזואמ ןניאו ,לאמשל ןהו ןימיל ןה תודומצה תורוט ךורָעל םג רטפא

 .ישישה קרפבש "הכ*רעה תינכותב ליבומ ות" ףיעסב דמלנ

 .₪61ז י"ִצ אצ :תושדח ךמסמה תא רומט תעכ

 תו >< נ ושיל--ודיד

 ךליאו ןאכמ ךא ,תכרעמה לש תוינושל-ודה תנוכת תא ונרכזה אלו טעמכ התַע דע

 .הז אשונב הברה לקתינ

 םהב ונקסטעש םיכמסמה לכב .תינשמ הפשו (תירקיצ וא) תישאר הפשט הנטי ךמסמ לכל

 איה תינשמהו ,תירבע איה תישטארה הפשטה (הז עגרב ארוק התאט ךמסמה ללוכ) הכ דע

 ותפטש) "ירבע" ךמסמב .ירקיצה האירקה ]ו|כ איה תישארה הפשטה תועמשמ .תילגנא

 ךמסמבט ןמזב וב ,לאמשל ןימימ אוה 'רקיעה הא'רקה ןווכ (תירבֶע איה ת'טארה

 איה רטשאכש ךכ היונב תכרעמה .ןימיל לאמטמ אוה ירקיעה האירקה ןווכ "ילגנא"

 לט האירקה יללכ יפ לע תאז השוע א'ה (ןקותט טסקט שדחמ תרדטמ וא) טסקט תרדסמ

 .ךמטמה לש תירקיעה הפטשב בשהתהל תבייח איה ךכ םשלו ,םיינושל-וד םיטסקט

 הז אשונב תקסוע תכרעמהש ינפמ תאזו ,םיינושל-ודה האירקה יללכ תא תעכ דמלנ אל

 תביתכל םיעגונה םיטושפ םיללכ ,םימיאתמה תומוקמב ,ןייצנ לבא ,יטמוטוא ןפואב

 .תישאר הפשב הקסיפ ךותב ת'נשמ הפשב םיטפטמ

 תל*נשמ הפשב השקה

 ויל םישיקמש םעפ לכב .ךפיהלו תילגנאל תירבעמ הפשה תפלחהל שמשמ [.4%6 שקמה
 .(תילגנא<5 ,תירבע=ע) 5 -- ע תויתואה תופלחתמ חיט-ודה תרוטבו ,ףוצפ'צ ץעמשנ
 .ירבע טפשמל ךשמהב ילגנא טפשמ תטקה תַעַכ לגרתנ
 הרוטה) 44 'סמ הרושב "הקסיפ-ףוס"ל ןמסה תא אבה .תושדח ךמסמה תכירעל סנכיה
 םיטשקמה חתול תפט תא הנשט תעכ .תוור טקהו ("...תיכוה אל" םילימב הליחתמה
 לוכי התאו ,תילגנאב היהי תעכ שיקת רשא לכ .(6!4+[ז8) |06 תטקה י"ע תילגנאל
 הטקהה תעב .תולודג תויתוא לבקל תנמ לע 605 [00א וא 5701-ז-ה יטקמב טמתטהל
 ידכ ₪76|06-ב טמתטשה הטקהה ידכ ךות העוט התא םא .ךסמה לע הרוק המ בל םיש
 בל םיט .תירבע תשקיה רשאכ תיטעש המל המודב ,תשקיהט הנורתאה תואה תא קוחמל
 הרווטל תרבוע םוקמ הל ןיאש הלימ) א0ז0 אההקגקס0אס שי תינשמ הפטב השקהב םג יכ

 :אבה טסקטה תא ןכ םא שקה .(האבה
 ק-69 [067ה6 68ז667 קת86[8 %ה6 76806 6 661076 50]8 506 הוו

168% 

 הטענ ליגרכו הקסיפה תא םייסל םיצור ונא :הרוטה לט ןימי דצב אצמנ ןמסה תֶעכ
 לאמט דצב עיפוה "הקסיפ-ףוס" ןמיסהש בל םיט .=אזשה טקה ;=אז6ח תטקה י"ע תאז
 דצב עיפוהל ביית "הקסיפ-ףוס" :רדסב הז .ןמסה היה ובש םוקמב אלו הרוטה לש
 .הקסיפה תרמגנ הפשט וזיאב בוטה אלו (ירבְע ךמסמב) הרושה לט לאממ
 פוינוטל-ודה יללכ .טפטמה ףוסב הדוקנ תשקיה אל :רדפב |נ)יא תאז לכב והשמ

 ןמסה תא רזחה .ת'שטארה הפשטב תטקומ תויהל תבייח ,הז הרקמב ,הדוקנה 'כ םיִעבוק
 דמענ ןמסה ,קחמ) "הקסיפ-ףוס" ,זצק א006-ל ונסנכנ .00 טקהו ,ל"נה הרוטה לא
 ובט בצמל קוידב ונרזתח ,רמולכ .5 איה הפשהו םדוק ונשקיהש הנורחאה תואה לָע
 .שאדש=א םדוק תשקיהש ינפל ונייה
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 יזעולה טסקטה לכ ינפ-לְע גליד ןמסהט בל םישו ,תירבעל רובעל ידכ [4א6 טקה תעכ
 .םאזשה-ו הדוקנ תעכ טקה .ולאמשטמ אצמנו
 .(5%א1ד) ךמטימה תא רומש

 ם*טוטשפ ם*"נוק תת

 טיגדהל ,תורחאל תומייק תויתוא תונשל :םיטוטפ םינוקית עצבל דציכ תעכ דמלנ
 לא פס  רטראק ךמסמה תא קתעה .תומייק תושגדה (קוחמל) ץורגלו ,םייק טסקט

 .רטראק תכירעל סנכיהו ,2 ןנוכב מ רטראק

 :תרתוכה לכמ ווקויקה קחמייש דע 0אסםת| 1א= לע תוכשוממ ץחל .1 הרושב תעכ ןמסה

 ךכו 8000 טקמ לַע תוכשוממ ץתל .הרוטה תליחתל רזה ןמסה :!%+5\ז5א טקה כ"חא

 .הרושה ןמ 00!₪-ה לכ קחמיי

 .5 טקהו ,;6 הרפיסה לֶע ןמסה תא אבה .16 רפסמה בותכ 3 הרוטב--

 .הוור שקהו ףקמה לֶע ןמסה תא אבה .םֶצַּפ-לא בותכ 9 הרושב--
 .לא הלימל לש הלימה תא הנט ,30 רוט 20 הרושב--

 תולש איה הביסה .הלאמט זז ןמסה יונישה רחאל ל"נה םירקמה לכב יכ בל תמש יאדו

 רהאל הנימי זצ ןמסה היה "158[6%6" בצמב היה וליא ."תירבע" בצמב אצמנ םיטקמה

 :תאז הסננ הבה .(תירבעב אלו תילגנאב תויתוא תורצונ ויהט אלא) יוניטה

 הלכו :-ב להה) :6 3 א זץ 5 ₪ כ"האו 13%א6 טקה ,24 רוט 1 הרוטשל ןמסה תא אבה

 אלא 021675 לע שיקת לא תועט לש הרקמב .(תויתואה ןיבט םיתוורה ללוכ ,8-ב

 ,יעבטה ןוויכב םדקתמ ןמסה הטקהה ןמזבש בל םיט .!םיציחה י"

 .ןימיל לאמטמ רמולכ
 13 רוטל ןמסה תא אבה .₪אכםה([א= :"ע תרתוכה תרוט תא בוש שיגדהל הצרנ תעכ

 תחתמ וק םנמוא רציימ ןמסה 7? הרוק המ .0אכםה| 1א6 לע ץהלו ,(8א תואה םַע רוטה)

 רזותו ,וקה תא קחומ ,הלאמט זז בוט כ"הא ,הנימי זז אוה כ"הא דימ לבא 85 תואל

 לע תוכטוממ ץחל תעכו ,24 רוט לא ןמסה תא אבה ,ןאכ הרוק המ ןיבהל ידכ .הלילח
 .הנימי ךלוה ןמסה יכ :6 א ך 5 3 הלימל תתתמ טחהש6ח|!ה6-ה בתכנ .0אס=ח|ןא=
 אוה ,טיחוורה ללוכ ,טסקטה לכ הרוטה ףוסל דעו ןאכמ .25 רוטל ןמסה תא אבה תצכ
 .הלאמט ךלוה ןמסהו וקה תתמנ םנמאו ,טאסשס 1א6 לע ץחל .תירבעב
 ןכ ירחא זז ןמסה ,והטלכ ותמ הטגדה (םיערוג רשאכ ןכו) םיפיסומ רטאכ :הנקסמ
 ךא .םיתוורה יבגל םג ןוכנ הז ללכו ,ות ותוא לש הפשל םאתהב הלאמט וא הנימי
 איה םיטקמה חול תפש רשאכ קר ןוכנ ל"נה ללכה :י'דמ "תכל תקיחרמ" וז הנקסמ

 .(6= -- תילגנא :יהכונה הרקמב) תינשימ

 לאמטל ןימימ) יטארה ןווכה היהי ןמסה תעונת ןווכ תוטגדה תעירגבו תפסוהב :ללכ
 םיכמטמב %ץע) תיטארה הפשטה איה םישקמה הול תפש םא (םיירבְע םיכמסמב

 היהי* (םיירבְע םיכמסמב 5) תינשמה הפשה איה םישקמה חול תפט םא .(םיירבָע
 .הטגדהה תא לבקמה ותה לש ותפשב יולת ןמסה תעונת ןווכ

 תא אבה תעכו .תירבעל םיטקמה הול תפש תא הנשנ וז הרושל ם0!0-ה תפסוה ינפל

 ןמסה ל"נה ללכל םאתהב .0!80 שקמה לע תוכשוממ ץחלו (13 רוטב) 8 תואה לע ןמסה

 .הרוטה ףוסל דע הערפה אלל הלאמט ץנ
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 תראקס ?פ כ דוהיאו לוציפ

 הקסיפל ןתוא רבחנ .תואקסיפ 4 תעכ תוגצומ הז ךסמב .ךסמה שארל 28 הרוט תא אבה

 ."הקסיפה-ףוס" ינמיס תא קחמנט ךכ י"ע השענ תאזו הלודג תחא
 תואקסיפה יתש .6|05ד5 טקהו "הקסיפ-ףוס"ה לע ,48 רוט 32 הרוטל ןמסה תא אבה--

 לפטנ ולאב ךא ,הגהכ 5ק40665-ה תשולש וראטנ םנמא) תהאל ורבחתה תונוטארה
 .(כ"תא

 .6(06ך6 שקה בושו ,36 הרושב ,אבה "הקסיפה-ףוס" לע ןמסה תא אבה תעַכ--

 .40 הרושבט "הקסיפה-ףוס"ל םג הטְע ל"נ:כ--
 .47 הרושב תמייתסמו 28 הרושב הליחתמה הלודג הקסיפ תעכ ונל טי
 :םיי'תשל וזה הקסיפה תא לצפנ תעכ

 בל םיט .1א5560ַ] טקמה לע טקהו (הוורה לַע) 33 רוט 36 הרוטל ןמסה תא אבה--
 .טעמ דוע דמלנ וילֶעו ,1א5-ל ףלהתה 4006-הט

 .6םז תויהל רזה %005-הו ,םייתשל הקלתתה הקסיפה ;םאז=ח טקה תֶעַכ--

 .₪א1ד י"ִע אצ -- הזה ךמסמה תא רומפ

 כש| ₪ 6תהשבזבסטסשפססש -- יות תקיהמ

 .תויטומיט רתוי םג יאדובו תובכרומ רתוי הכירע תולועפ תעכ דמלנ
 3 םיאצמנ הבט 32 הרושל אוב .2 ןנוכב רטראק תכירעל סנכיה .ם*'ות תקיחמ :תיטאר
 .םתוא קוחמל ונילֶעו ,הרושה ץצמאב "עובק חוור" ינמיס
 ףלהתה %006-ה .676[05 לע תחא םעפ שקהו (49 רוט) םהבש ןושארה לע ןמסה תא אבה
 ות קחמת 0516756 שקמה לע תפסונ השקה לכ ךליאו ןאכמ .קַחַמ העדוה הֶעיִפוהו 1א5-ל
 אוה בצמה ,ןכבו .(6א65| שיקהל ךילע ,תועטב הז בצמל ץעיגמ התא םא ,בגא) דחא
 וקחמנ הגהחכ 504055-ה :05|₪ד6 5ֶע םימעפ 3 תעכ טקה ."קחמ" העדוהה תגצומו 5
 זי'זנ ,רחא םוקמב רחא והשמ תוטעל יאדוב הצרנ תעצכו רתאמ ? תעכ המו :דהא דחא
 "הרדתסה" ךכ בקעו ,ונייה ובש 1%5 בצמהמ ונאצי םג ךכ *"ע .רחא םוקמל ןמסה תא
 .32 הרוטל התלְע 33 הרושב התיהט "תוארהל" הלימה :הקסיפה

 גוז תא קתמו ,45 רוט 34 הרושטל ןמסה תא אבה .34 הרוטב םילימ 2 תעכ קחמנ
 םוקמה תא ואלימו האבה הרוטהמ םילימ ולע הז הרקמב םג ."הנבהו ןמז" םילימה
 .הנפתהשט

 ךצ5₪5 7 שש" ס6ש6ַ 5 --- יות תפסוה

 הלועפה תא םיעצצבמש ינפל .34 הרוטב ונל תורסתה םילימה יתש תא תעכ ףיסונ
 םילימה תא ס'נכהל םיצור ה*'נפל רשא תואה לע ןמסה תא דימעהל שי [[אפםהז
 :[אפ6הז לע טקה .יבגל הלימבש "ל" תואה לע ןמסה תא דמעה ,הז הרקמב .תורסחה
 טקה ,תורסחה םילימה תא טשיקתש ינפל .פ)כַה איה העדוההו 1א5-ל ףלתתה /006-ה
 .תואבה תורוטל םילימ ופחדנש בל םיט . הנבהו ןמז שקה תעכ .טאסםה[א=

 יד םה ,ןכבו ;ינשהמ דהא 1א5-ו דלק םיבצמה םינוש המב ךמצע תא לאוחט התא ילוא
 טסקט תטקהב לופיטב אוה םהיניב יד'חיה 'יתועמשמה ינוטהש הארנכו ,םימוד
 .'נוטל-וד

 םיטוע .דצס בצמב אקוד ואלו ,1א5 בצמב הקסיפ ףוסב טפשמ ףיסוהל ,לשמל ,רשפא
 םיטיקמו ,1א5-ל םש םיסנכנו "הקסיפ-ףוס" ותה לֶע ןמסה תא םידימעמט ךכ י"ע תאז
 06 ם6ד6 5ַע השקה 1%א5 בצמב םיעוט רטאכ .תוטגדה ללוכ ,םיצורט טסקט תומכ לכ
 .זצק בצמב ומכ ,טקוהט ןורחאה ותה תא תקחומ
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 ,"קדוצ"ו "סולט" םילימה ןיבש חוורה לֶע) 40 רוט 25 הרושל אוב .תאז הסננו הבה

 "הקסיפה-ףוס" תא אל ךא ,הדוקנה תא ללוכ ,הקסיפה ףוס דע םילימה לכ תא קחמו

 םלט טפשמ טיקהל הסננ תעכ .6%06| *"ע וא רחא םוקמל ןמסה תזזה :"ע אצ .ומצָע

 . .תמייקה הקסיפל ךשטמהב

 ףיקיט קדוצ " אבה טפשמה תא שקהו [אפ5חז שקה ,"הקסיפה-ףוס" לע ןמסה תא םיט

 הרושב "הקסיפ-ףוס" יות 2 םנשי הז בלטבש בל םיש ".ווכיתה תרזמה ימצ לכ תא

 ןוגכ) םסד בצמל האיציל םרוגה שקמ לכ לע הטקה סע .ינמז בצמ והז ךא .וז

 .דחא "הקסיפ-ףוס" ןמיס קר וז הרושב ראטיי (ץח וא

 ת*נש*>מה הפשכב 952ד

 הלימה ןיב תילגנאב םילימ המכ ףיסוהל וננוצרב 28 הרוטל ןמסה תא אבה

 יללכ יפל .םיירגוס ךותב טפשמ ףיסוהל הצרנ .הירחאט קיספה ןיבל "תוליפתו"

 םיבייח םיירגוסה יזא ,םיירגוס י"ע רוגספ תינשמה הפטב טפשמה םא תוינושל-ודה

 כ"החאו ,תירבעב םירגוסה תא טיקנ 1א558ַ]-ל טנכינ רשאכ ןכל .תישארה הפסב תויהל

 .תילגנאל רובענ

 .[]א5587 ץחלו קיספה לע ןמסה תא דמעה--

 .םיל'נמ* םיירגוס כ"חאו חוור שקה--

 .(זצק בצמל האווטהב תאז) זז אל ןמסהש בל םיטו (!4א6) תילגנאל רובֶג--

 םז68ההפ , 40265 8ח ק:בהעפז5פ :תילגנאב טסקטה תא שטקה---

 םוקמב םיאצמנ ונניא לבא (םיילאמשה) םירגוסה םיירגוסה תא טיקהל ונילֶע תענ--

 .הנוכנה הפשב אל ףאו ,ןוכנה
 29 הרוטב אצמנ אוה תעכ רטא) אוהה קיספה לע ןמסה תא דמעהו ,תירבעל רובָע--

 .(27 רוט

 .םיילאמשה םירגוסה תא שקהו ,1א558][-ל בוש סנכיה--

 !8 רוט 28 הרושל הלע ,תיטשארה הפטב תויהל םירגוסה םיכירצ ץעודמ םיגדהל ידכ

 התאט ןפוא הזיאב תאז תושעל לוכי התא) "ונל" הלימל "ונבילב" הלימה תא הנטו

 וז הרושל התלע (6805"0) תילגנאב הנושארה הלימהש הארת תאז הטעתטש רחאל .(הצור

 .םיי'רגוסה םע דחיב
 .₪61ז י"ִע הכירעהמ אצ

 סמו. ₪ד= 8 זאפ557 -- הפטוהו הקיהמ

 טפשמ וא טפשמב םילימ תצובק וא ,הליממ קלח וא הלימ תונטל רתויב טושפה ןפואה

 םיקחומו 05[זמ םישיקמ ,ןושארה ותה לע ןמסה תא םידימָעמ :ןלהלדכ איה הקסיפב

 טסקטה תא םישיקמ סוטפ כ"הא ;:םירהא םיותב ףילתהל םיצור םתואט םיותה לכ תא
 .תאז הספננ הבה .יטמוטוא אוה "הסנכה" בצמל "הקיתמ" בצממ רבעמהט א"ז .שדחה

 ונא .("םלוא" הלימה) 47 רוט 50 הרוטב ןמסה תא דמעה .רטראק תכירעל סנכיה
 "ונהוכ אולמ תא ליעפהל םילוכי ונא םלוא" ץעטקה תא הזה טפשמב ףילחהל םיצור
 טסקטה לכ תא קחמו ₪76|06 טקה ."בר תוכ ליעפהל םינווכתמ ונחנא לבא" םילימב
 טפטמה תא תעכ טקה ."ידכ" הלימה לש הנושארה תואה לע אצמנ ןמסה תעכ .ל"נה

 ." בר חוכ ... ונהנא לבא"
 .001ז י"ִע הכירָצהמ אצ
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 הפלחה וו שופ לזר

 א"ז ,(6ההזםסְססח 56-!הפ תילגנאב) "תזורחמ" ונרובע שפחל תכרעמל תורוהל רטפא

 הפשב תויהל הלוכי תזורחמה .'דכו םילימ המכ \א ,הליממ קלח וא ,הלימ וא ,ות

 תחא תזורחמ אוצמל טקבל רטפא ןכ ומכ .(תברועמ אל ךא) תינטמה וא תיטארה

 הז הרקמבו ,("הפלההה תזורהתמ") תרחא תזורהמב התוא ףילחהלו ("טופיהה תזורחמ")

 הלועפה תא ץצבל רשפא ,ףסונב .תינשמה וא תישארה הפשב תויהל הלוכי ןהמ תחא לכ

 .'רמגל יטמוסוא ןפואב הנורחאה

 ש רו ים * ור

 .םימואנ ךמסמה תכירעל סנכיה
 אצמנ דימ  .םולש בטה :אצמ הלאטלו ("8) [1אס טקה ."םולש" הלימה תא טפחנ

 אצומ 00 לכ .00 טקה דחא "םולש" דוע אוצמל ידכ .הנושארה הרוטב דהא "םולט"

 הטענ הבט הרוטשה 'סמ תא ןמזה לכ םיאור תיט-ודה תרוטב ."םולט" דוע ונל

 .64א65| תטקה י"ע הזמ אצ .שופיחה

 םיאצומ אלו והשמ םישפחמ םא הרוק המ הארנ תעכ .32 'סמ הרוטל ןמסה תא אבה

 ונניאש טפשמ" טקהו ,היט-|ודה תרוטב גצומה "םולש"המ םלעתה ,"1א0 טקה .ותוא
 רשא שופיתה םויסב יכו ,ןמזה לכ הנתשמ הרושה 'סמ טופיחה ןמזבש בל םיט ."םייק
 .הליחתכלמ ונייה הבט הרוטב ונראשנ ,ןולשיכב ןבומכ םייתסה
 תקלוחמ האצמנ איה .הנגהה לש הנוירש (ךמסמב תמייקה) תזורתמה תא טפח תעכ

 טפחל תנמ לע 00 טקה .תקלוחמ איהט ףא לֶע האצמנ איה .53-ו 52 תורוסה ןיב

 דמענ ןמסהו ,53 הרוטל ונרזח ,ףסונ ץפומ ןיאו רחאמ :תזורחמה לט עפומ דוצ

 טקהו ףךמסמה תליהתל רוזח .הנורתאל האצמנט תזורחמה רחאלש םוקמה לֶע קוידב

 הארתו 00 טקה :ונטפיחש הנורחאה תזורחמה תא הרמט תכרעמהשט האור התא .[[אס

 .אצמית תזורחמהשט
 לכ תא שטפחנ :לשמל ."הקסיפ-ףוס" ןמיסה תא ליכהל הלוכי שופיתה תזורחמ
 :םיות ינש תב טופיח תזורתחמ טקהו [1אס טקה .הדוקנב תומייתסמה תואקסיפה
 .(-6) קהתה0ה4קה ,"הדוקנ"
 :םיללכ

 .תרהא שופיה תזורתמ םישיקמ אלש ןמז לכ תכרעמב תרמטשנ טשופיח תזורחמ-
 ךיטמהל וא 6%א066[ תשקה י"ע שופיחה בצממ תאצל רשפא תילצמ טופיחה רשטאבכ-

 .00 תשקה י"ע ףסונ ץעפומ טפהחל
 לש ןורחאה עפומה רחאל דימ דמענו ןמסה רזוח ,לשכנ שופיחה רטאנ-

 .תזורחמה
 ,תזורחמב ןורתאה ותה ונניאו טשופיהה תזורתמב אצמנ "הקסיפ ףוס" ותה םא-

 .תוור תויהל ךירצ תזורהמב וירהא אבה ותה זא

 הפלחה

 םיתיעלו ,ךמסמב םייוסמ םוקמל ץיגהל תנמ לע טופיתה תא םיליעפמ םיתיעל
 טפחנ ,לטמל .תרהא םיות תזורתמב תזורחמה תא ףילחהל תנמ לע שופיחה תא םיליץעפמ
 ."רטראק ימי'ג איטשנה"ב ויעפומ לכ תא ףילחנו "רטראק אישטנה" תא
 טקה ,64 הרוטב ,תאצמ רשאכ .רטראק אישנה תזורהמה תא שפתו ךמסמה תליהתל אוב

 .רטראק ימי'ג אישנה טקה זאו -ב ףלתה העדוהה הֶעיפומ .("8) 005(86₪ שקמה לע
 טופיחה בצממ םיאצוי ונייה 60א05| טיקמ תייה םא תעכ .העצוב הפלתההט בל םיש

 18% 76 | 3.15 הרודהמ אסז0%!!ו םילילמתה דבעמ



 הכירע :יטילש קרפ 4

 איטנה" לש ץפומ דוע אוצמל םיצור ונחנא יכ ,תאז הטעת לא לבא .הפלחההו

 ק60| 65 לע טקה תעכ .83 הרוטב םעפה ,ףסונ עפומ אצמתו 00 לע שקה ."רטראק

 התוא .שיקהל ךרוצ ןיאט ךכ "רטראק ימי'ג אישנה" הפלתהה תזורחמ רבכ העיפומו

 בוש סנכ*נ תעכ .60%65| תשקה י"ע אצ תאזה הפלתהה רחאל .00 טיקהל קר אלא טדחמ

 לע טקה .88 הרוטב ףסונ ץעפומ אצמנ .00-ו "1א0 שקה :הפלחההו שטופיחה בצמל

 םעפ לכב תעכ .העצוב הפלחההו 00 שקה :העיפומ טופיחה תזורחמ ,ןכאו =

 םעפה .תפסונ םעפ ףילתתו 20-ו הםק|365 שיקת זאו ,ףסונ ץפומ אצמת 80 ףיקתט

 .106 הרושב איה הנורחאה

 וא ףילחהל םא טילחהלו ץעפומ לכ ןוחבל הצור התא רשאכ הבוס ל"נה הטיטהט ןבומכ

 .ףילתהל ילבמ אבה ץעפומל גלדל

 :םיללכ
 .תרחא הפלתה תזורחמ םישיקמ אלט ןמז לכ תכרעמב תרמטנ הפלחה תזורחמ-

 דיחתיה ותה תויהל לוכי ונניא אוה ,הפלהתה תזורחמב "הקסיפ-ףוס" טי םא-

 .תזורחמב ןוטארה וא

 יעפומ תא ףילהתהל רשפא רמולכ ,"הקיו" תולהל הלוכי הפלחה תזורחמ-

 תשקה י"ע הקיר הפלחה תזורחמ םישיקמ ."םולכ-אל"ב "טופיתה תזורהמ"
 .דבלב אז

 ם* >?טמוטוא הפלחהו שופ ור

 "רטראק אישנה"ל הרזהב "רטראק ימי'ג אישנה" לש ם'עפומה לכ תא התע ףילחנ
 .יטמוטוא ןפואב תאז הטענו
 איטנה"-ב ףלחה ,אצמנ רשאכ ."רטראק ימי'ג אישנה" תא שפחו ,ךמסמה תלהחתהל רוזח
 טקה [00/68א06|/] ? תיטמוסוא הלאטה העיפומ :8ה601305 שקמה לע טקה תעכ ."רטראק
 .פ0

 שפה .םימואנ ךמסמב "הקסיפה תוסינכ" לכמ רטפ'הל הריהמ הקינכט תֶעַכ ונל שי
 תזורהמ"ב םתוא ףלחהו (4!%+50205 י"ע ותוא םיטיקמ ,רוכזכ) 3280 57ק4665 הטולש
 ףילחהל ךשמה זאו ,=אזשת טקה "-ב ףלחה" העדוהה העיפומ רטאכ ,רומולכ ."הקיר

 .תיטמוטוא
 .6א66| תשקה *"ע ,םיצורט עגר לכב תיטמוטואה הפלחהה תא קיספהל רטשפא :ללכ

 ת*נש*מה הפשכב הפלחה וו שר פ יור

 תזורהמ טיקהל ידכ .תינשמה הפשב תויהל תולוכי הפלתהה וא/ו שטופיחה תוזורחמ
 .תצורחמה תטקה ינפל וז הפשל רובעל שי תינשמה הפטב
 ."קז65106ה% 0[!התע %68"68""-ל "רטראק אישטנה" יעפומ לכ תא ףילהנ
 .ם'מואנ ךמסמה תליתתל אוב--
 .רטראק איטנה תא שפה--
 .תהיש-ודה חטש לש ילאמשה דצל ץפק ןמסה :!(.א6 כ"האו 80501465 שקה--
 יפכ אלו ,תולודגו תונטק תויתוא שיקתש יאדכ) ₪ז65166ה% .)!חאו/ 68ז%6% טקה--

 .(ןאכ בותכט
 .תי'טמוטוא ףילחהל ףשטמה--

 תזורהמ םישפהמ רשאכ .תינשמ הפטב רחא טסקטל תינטמ הפשב טסקט ףילתנו הבה תץעכ
 תא טפחנש ךכ י"ע תאז םיגדנ .תולודגו תונטק תויתואל תוביטח ןיא תילגנא הפשב
 תויתואב ומט בותכ ןמסמבט יפ לע ףא ,דבלב תולודג תויתואב בותכ [4אאצ ד
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 תונטק תויתואל תובישח שיו שי הפלתהה תזורחמב ,ןבומכ ,לבא .תונטקו תולודג

 .תולודגו
 .ךמסמה תליחתל אוב--

 .14גו 67768 כ"האו [1א0 טקה--

 .06 דה6 0ה!66₪ 558668 06 סחוס כ"האו ,!גא ,השק| שקה--

 .תיטמוטוא ףלחה--

 ךח6-ל ק-65ז106ה6 יעפומ לכ תא תיטמוטוא ףלהתהו ךמסמה תליתתל רוזח תעכ--

 . 65 ה

 תושגדה תלעב תצזורהמ תפלחה

 י"ע תוטגדומה םילימה לכ תא שפחל וא ,הלש תושגדהה יפל תזורחמ טפחל רטפא יא

 םוקמ \תואב הפילתמה תזורתמה היהת ,תשגדומ תאצמנה תזורחמה רטאכ לבא .ווקוק

 .הטשגדה לש גוס ותוא םֶע תשגדומ

 אלא טופיתה תזורחמל הכרואב הווש הפילחמה תזורחמה רשאכ קר אל ןוכנ ל"נה ללכה

 הכירצ ,םייקתי ל"נהש ידכ לבא .הנממ רתוי הרצק וא רתוי הכורא איה רטאכ םג

 ,וזכ הטגדה .הבש םיותה לכ לע הדיתא הטגדהב תטגדומ תויהל האצמנט תזורהמה

 תזורחמ לכ לע הדיתא הטגדהכ לבקתי 0!80-ה הזכ הרקמב :תבוט היהת אל ,לטמל

 .סלעיי 0אסשה| 1א6-ה לבא ,הפלחהה

 .םימואנ ךמסמה תליחתל אוב

 לש םיעפומה לכ תא דיחא ןפואב טיגדהל ידכ ל"נה הקינכטב טמתשהל ןיא תעכ םיגדנ

 .תמייוסמ תזורחמ

 .ךמסמה תליהתל רוזה .= |תל המחלמ :ץעפומ לכ תא תיטמוטוא ףלההו טפה--

 םש התא רמולכ .20 ,?1אס ,8010 ,--> ,68א05| טקה ,אצמנ רטאכ := ותה תא שפה--

 .אבה עפומל םדקתמו = דיחיה ותה לע הטגדה

 .המחלמ-ב = ה לכ תא ףלתחהו ,ךמסמה שארל רוזה ,תמייסט רחאל--

 / .םימואנ ךמסמה תא רומש

 םה>?לצע תולועפו םימוהחהת תראה

 תולועפ המכו המכל המידקמ הלועפ הניה (10011|₪168א6 :תילגנאב) "הראה"ה תלועפ

 תא "ריאהל" ךרטצת ,תחא הארוהב המלט הקסיפ קוחמל הצרת םא ,לשמל .תורחא

 םיגוס ינש םנטי .קוחמל דמוע התא רשא תא (תכרעמלו) ךמצעל ןמסל תנמ לע הקסיפה

 .רוט תראהו תורוש לט קולב תראה :תוראה לט
 :תואבה תולועפה תא ץעצבל רטפא םיראומ םימוחת לע

 -ץ הקתעה-

 -6 הרבעה-

 -ם5| דש הקיחמ-

 -ז הזזה-

 -ה 6-5 ' םירחא םיילושב רודיס-

 -0עגס: 167ד, 65אדשה, הן זוכרימ וא לאמט-ןימיל הדמצה-
 -1א568ז (60/08א) רוט תסנכה-

 --> ,([2) 04(00א ,(-6) קהאבההקה ,([4) |[א- :םיאבה םישטשקמה םיפתתשטמ הראהב

 .הלעמל ץחו (<-- 'זעול ךמסמב)

 !8א 76 | 3.15 הרודהמ אסז0%1!| םילילמתה דבעמ



 הכ'וע :יטילשט קרפ 6

 תורוש לש קולב תראה

 ףוספל םיעיגמ רשאכ .סהההסההקה וא !11א5 םיטקמה לע הטקה ידי לע תיסענ הראהה

 ןמסה תא זיזהלו ,הראהה תא קיספהל רטפא .תיטמוטוא תיכנא הליהז תעצבתמ ,ץסמה

 םותתה לדוג תא תונשל ם'צור םא .ולוכ ראומה םוחתה ךותב םידדצלו הטמל ,הלֶעמל

 ,הנותתתה תראומה הרושה לא ןמסה תא איבהל טי (תורוט ץורגל וא ףיסוהל) ראומה

 הלעמל-ץח+2]!% טיקהל וא ,תורוט ףיסוהל תנמ לע (קה6 וא) !1א6 לע טיקהל םשטמו

 .םוחתהמ תורוט תעירגל

 ןורכזב תע התואב תואצמנה תורושה לכ תא תהא םעפב ריאהל רטפאט תעדל בוטח

 םוהת ךותב קר תירטפא איה םג :"תיכנאה הליחז"ה תלועפל המוד הז רבד) בטחמה

 הרוטל הראהה תלועפ ידכ ךות ץעיגמ התא םא .(בטחמה ןורכזב תואצמנה תורוטה

 ךישמהל הצור התא םאו ,ךמסמב הנורחאה הרוטה הנגניא וזו ,ןווכזב הנורחאה

 םדקתהלו (6א06|) הראהה תא לטבל ךוטצת ,תופסונ תורוט ראומה קולבב לולכלו

 אצמנ רבכ ןינועמ התא ובט קולבה לכטש רחאל ;56066א 00אא לע השקה ידי לע ךמסמב

 .ולוכ תא ריאהלו ותליתתל רוזחל לכות ,ןורכזב

 :םלאבה םייוסינה תא אנ השְע

 דע ,סגהההההקה םימעפ המכ טקה .ךסמה טארל 22 הרוט תא אבה .תושדח ךמסמל סנכיה

 .ראומ ךמסמה לכ רטא

 ."לאמשל הדומצ" הרוט לשו תזכרוממ הרוט לש הראהה תיארנ ךיא בל םיש

 רוזתו הלעמל-ץה+!6 לֶע תודהא תוטקה ידי לע תוראומה תורוטה רפסמ תא ןטקה

 .[1א6 5ע תודחא תושקה ידי לע הראהה תא לדגהו

 .64א06| תטקה ידי לֶע 'רמגל הראהה תא לטב

 הרוט ןיב הראהב ינוטל בל םיט :(11א6) התוא ראהו ,81 הרוטל ןמסה תא תעכ אבה

 ןהט תורושה תא תוהזל רטפא הראה ידי לע קר ,םצעב .000 א10017-ה תרוטל הליגר

 .סטאפ הזחז

 רוט תראה

 ,םותתה לט יקפואה דמימה תרדגהל 0%:[60א שקמה לע השקה ידי לע ת'טָענ הראהה

 םירוטה רפסמ תנטקה .יכנאה דמימה תרדגהל ק38א46 וא |!1א6 םישקמה לע ןכ ירחאו

 ץח וא ,ירבע ךמסמב ןימי ןווכל ץה) 6+8!2ה00א לע השקה ידי לע הטעית םוהתבט

 ומכ קוידב תיטשענ םותתל תורוט תעירג וא תפסוה .(ילגנא ךמטמב לאמט ןווכב

 .תורוש לט קולב תראהב

 לבא ,תואחסונו םיטוטרש ,תואלבט לט הכירע תדובעב דתחוימב תיטומי'ט ם'רוט תראה

 .הכ דע ונקסע ובש הזכ ליגר טסקט תכירעב םג אלא ,ל"נה םירקמב קר אל

 םא .40 רוטל ץיגת הראההט דע 60.04אא 5ע ץחל .11 רוט 83 הרושטל ןמסה תא אבה

 ./1א6 לע םימַעּפ 3 טקה תעכ .8!%--ל ידי לע ר'זתהל לוכי התא 40 רוט תא תרבָע

 תראה לט הרקמב ומכ תוראומה תורושה רפסמ תא ן'טקהל וא לידגהל לוכי התא תעכ
 .6א06| *די לע תאצל וא ,תואלמ תורושט

 ,רוט וא תורוש לש קולב הז םא ןיב ,והשלכ םוחת ריאהל םיליחתמש עגרבט ,בל םיש
 קרפ ךטמהב תוירטפאה תולועפה טוריפ .תולועפ לט המיטר היט-ודה תרוטב העיפומ
 .הז
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 ם**לוש תס"נכ תודוקנו לגרס

 איה .לגרסה תרוט ,הלעמלמ הינשה הרוטב לכתסה :תושדח ךמסמב תעכ אצמנ התא

 לנמיה םילוטה ןמיס תא :(ןבומכ ,ןמסה לצ דבלמ) דבלב םינמיס ינט תעכ הליכמ

 .םיריהב םיטלושמכ םיארנה ,ילאמטה םילושה ןמיס תאו

 .םילוטה תסינכ ינמיס תא לגרסב ביצהל תעכ דמל

 וזיא" ךתוא לאוש וליאכ ,בהבהמ הלאש ןמיס ץיפומ לגרסב .(3!%+"1) ₪158 פקה--

 .םיירטפא םיות תמישר העיפומ חיש-ודה תרוטבו "7? עצבל לגרס תלועפ

 .> שקמה לע טקה ,הבוטתב--

 לע ,6 רוט דע הלאמש ותוא זזה :בהבהמ ?> ןמיס תעכ ץעיפומ הלאטה ןמיס םוקמב--

 .[א55חז תשקהב םטש ותוא ץבקו <-- ידי

 .20 רוטב ותוא עבקו הלאמש ותוא זזה .בהבהמ > דוע ץיפוה--

 הנימי בהבהמה >-ה תא זזה .20 אלו 11 רוטב ותוא עובקל וניצר .תועט ,החילס--

 דע 060676 טקמה לע ץחל תעכ .1א56חז תטקהב ,11 רוטב ותוא ץעבקו --> תרזצב

 .20 רוטב תועטב ץעץבקנש ל"נה קחמייט

 םיצור ונניאט ןויכמ .בהבמה הלאטה ןמיס עיפוהו רזה .ם%1ז לע טקה תעכ--

 .ליגרה 507 %אס0₪6-ל רוזחנו 5%1ז בוש שקה ,תופסונ לגרס תולועפ

 .11-ו 6 םירוטב לגרסב ונבציהש הסינכה תודוקנב םישמתשמ ךיא הארנ ויטכְע
 דיבו 81% ץתל לאמט דיב .ךצק [40₪6-ל סנכ'הל ידכ 80 שקהו ,ךמסמה ףוסל אוב
 ינמיה םיילוטה ןמיסט הארת לגרסב לכתסת םא .לאמטו ןימי םיציחה םע קחט ןימי
 לט תורוש המכ שקה תעכ :11 רוטב ותוא ראשה .11 ,6 ,! תומוקמה 3 ןיב ץפוק

 םצעב הליחתמ תחא לכ .רתוי תורצק ןה תורצונה תורושהט בל םיט .והטלכ טסקט
 .1| רוטב םיינמי םיילוט שי ולא תורושמ תחא לכל 'כ רמול רשפא .1! רוטב

 ראה :ךכ תאז תוטעל לוכי התאו ,91! הרוט ירחא תשקיהש תורושה לכ תא אנ קהחמ תעכ
 .00 שקהו ,0ש|[₪ז6 לע שקה ,תורוטה תא
 .8|ן6 --> '"ע 1 רוט לא םיינמיה םיילוטה תא רזתהו [+ק-ל סנכיה בוט
 ירחא םירבסהה) ןלהלד טסקטה תא טקה ."ינכט" יפוא לעב טסקט שיקהל דמלנ תעכ
 :(טסקטה

 החפשמל ןב ותויה תא וירבדב ריכזה ןיגב םתנמ הלשממה שאר (1)

 םהל טישוה אל שיאו ,םידוהי ןוילימ השיש םֶע דחי האוטב הדחכנט
 .הרזע

 רט ןיגב .םולטב תוקבד םיעיבמה םיאיבנה ירבדמ תואבומ טטיצ אוה (2)
 פארטי וית םהבש םיקיתעה םימיה תבשהל ארקו םולשל ללה ריש
 .וז דצל וז הוולשבו םולשב םירצמו

 יטילשה םויה אוה םולטשה הזוח לע המיתחה םוי יכ ,ץבק אוה .א
 .םילטורי דותיאו תואמצעה תזרכה ירחא ,וייחב לודגה

 הביטו ,םולשה תגטהב רטראק לש וקלח תא לליה אוה סםג .ב
 .םולשה ךרדל הנפ רטא תאדאס לט ותור זוע תא ם'מח םירבדב

 :םירבסה
 (1) טקה--
 .םיצובק םיחוור 2 תיטמוטוא סינכה הזו ,םיילושה תצפקהל 81% <--  טקה--
 .הקסיפה ףוס תאו הנושארה הקטיפה תא שטקה--
 .] רוטל םיילוסה תא ריזחהל ידכ 016 --> טקה תעכ--
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 .'וכו 816 <-- ,(2) טקה :הנושארה ומכ הינשה הקסיפה תשקה--
 .הוור תרוט רובע 6אז"₪ טקה הינשה הקסיפה תטקה רחאל--

 .א שקה--

 םיתוור השולט תיטמוטוא וסנכנ םגו ,316 <-- י"ע הלאמש םיילושה תא ץפקה--

 .םיעובק
 .ומויפ דע עץטקה לכ תא טיקהל ךטמה ...'וכו--

 :הפינכ תודוקנל םיילוש תציפק יבגל םיללכ
 םיתחוור" תסנכה אלל הלאמש םיצפוק םיילוטה ,הרושב טסקט ןיא ןיידע םא-

 ."םיעובק
 םיתוורב ואלמת* האבה הסינכה תדוקנ דע תומוקמה לכ ,טסקט טי רבכ םא-

 .םיעובק
 לע ןמסה גולידל תמרוג הנניא םא קר תירשפא (הנימי) הצוחה הציפקה-

 .טסקט ינפ
 םושב הלאמש אלו הנימי אל הציפק עצבתת אל ,תינשמ הפשל תרבע םא-

 .םילושה תצפקה ינפל תישארה הפטל רוזחל ךילֶע .הרקמ

 ם**"לאמשו ם"*"נמ*" ם"ילושטש

 ראהו ,ל"נה תוגרדמה הנבמב התע הז תשק'הש הנושארה הרושה לא תעכ ןמסה תא אבה
 ךא ,םיילאמט םיילוש םתוא תורוטה לכל יכ הדבועה תא הטיגדמ הראהה .עטקה לכ תא

 ינייפוא הזל המוד וא הצכ הנבמ .(טעמכ) הרוש לכל םידחו'מ םה םיינמיה םיילוטה
 טי'לוטה יוני'ש איה הז גוסמ םיטסקטב דאמ הצופנ הלועפ .םילילמתה י'גוס בורל
 יבגלש ןבומכ) םיינמיה םיילושה לש הנבימה לע הרימש ךות ,םלט ץטק לט םיילאמשה

 הטענ אוב .("לאמש"ו "ןימי" םילימה תא ל"נה םירבסהב ףילחתהל שי י'לגנא ךמסמ

 :תטקיהש ץעץטקל תאז
 .עטקה לכ תא ראה--

 .םיילאמשה םיילושה תא עובקל הטקב העיפומ .("5) 0880806 שקה---

 .45 רוטל ןמסה תא זזה--
 .00 טקה--
 םיילוטה הנבמ רמשנש תוארל לוכי התא .בוש ותוא ראה .טדחמ רדתסה ץטקה

 םוקמב 45 רוטב ,םיטדה םיילאמש םיילוש "ולביק" תורושה לכ םלואו ,ם'ינמיה

 .םדוק ויהש יפכ 60 רוטב

 לבא ,תאז הטענ דועו ,ול ויהש םיילאמשה םיילוטה תא ץעטקל ריזחהל ןבומכ רטפא
 .השדח הלועפ דמלנ סםייתניב

 (11-ד עטק תזצזה

 יאדו זא ;60 אוה ונלט ךמסמה בתורו ,45--1 םירוטה ןיב תעכ "תנומ" ונלט ץטקה

 .תומוקמ 15 לש "ישפוה הטש" ונל טי יכ ,הנ'מי'ו הלאמש ץעטקה תא ז'זהל לכונ

 .(9) 5841ד שקהו ,ולוכ עטקה תא ראה--

 לט םיינמ'ה םיילוטה ואצמייש םיצור ונא ובש רוטה לא ןמסה תא זיזהל טי תעַב--

 .20 רוטל ותוא זזה .ראומה קולבב (הנוילָעה) הנושארה הרושה

 הרוט לט םיינמיה םילוטה םא ? הביסה המ .רבד הרוק אלו ףוצפיצ ץמשנ .80 טקה--
 תעדל בוטה :תורוטה לש םיילאמשה םיילושל םוקמ היה* אל ,ןאכל ועיגי וז
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 ,םדוק ונדמלט רודיסה תלועפ ומכ ץעטקה תא שדהמ תרדסמ הנניא הזזהה תלועפט

 .והנבמ תא תונשל ילבמ ,הלאמט וא הנימ' עטקה לכ תא הזיזמ קר אלא

 .הזזהה תעצבתמ תעכ .00 שקהו ,6 רוטל ןמסה תא זזה--

 טקה :ותוא ראה :1 רוטל הנימי ותוא זזה :ןוטארה ובצמל ץעטקה תא תעכ ריזהנ

 .20 שקהו ,60 רוטל ןמסה תא אבה ;הההא6

 .(₪א1ד) תוטדה ךמסמה תא רומש

 םלש ךמסמ בחור "ונ יש

 לכ ראומ תונושארה תורושה 5-ב .ןוטארה ךסמה תא ראה .ם'םואנ תכירעל סנכיה
 ,הטושפ איה הביסה .םינושטארה םירוטה 60 קר םיראומ תורושה ראשבו (70) בחורה

 בתורב ויה הז ךמספמ ךותל ונארקש תאדאס-ו רסראק םיכמסמה :התוא שחנמ יאדו התאו

 תעכ ונאו ,יטמוטוא ןפואב בחורה יונישל המרג אל האירקה תלועפ .דבלב 60 לט
 .'וני'שה תא ץצבנ
 םיילוט י'וניש תלועפ .ותוא ונראהש תורוש קולב לע הזכ יוניש ץצבל ךיא ונדמל

 לוטיבל 6הא05| טקה .הטושפ רתוי דוע איה הטעמלו ,הנוט הנניא םלט ךמסמ לע

 .הראהה
 .| הרושל ןמסה תא אבה--
 .4004%066 שקה--
 .(70 רוטל) הלאמש םומיסקמ ןמסה תא אבה--

 .00 טקה--

 ףוספב םיאצמנ ונא ףוסבלו ,ךסמ ירחתא ךטמ ,תובחרה תורושב טדחמ רדתסמ טסקטה
 ויה םדוקמש תורתוכהש בל םיש .המידק טאל טאל ףדפדו ,ותישטארל רוזח .ךמסמה
 .70 לש בחור ינפ לע תוזכרוממ ןה תעכ ,60 לש בחור ינפ לע תוזכרוממ
 היהי ןיגבש הצרנ .וכותל ןיגב ךמסמה תאירק ידי לע םימואנ ךמסמה תא תעכ םילשטנ
 .תאדאסל רטראק ןיב
 .0-ל ם-מ ןיגב ךמסמה גוס תא הנשו ,2 ןנוכ לש ונכות תא גצה--

 .רטראק םואנב הנורהאה הרושה ,53 הרושל ןמסה תא אבהו הכירעל רוזח--

 .ןיגב כ"חאו 8530 טקה--
 .70-ל ןיגב תא ביהרהל ידכ ,53 הרוטל רוזח תעכ--

 .תדמלט ומכ 70 בחורל יונישה תא וז הדוקנמ ץעצב--

 .(₪6[ז) םימואנ תא רומט
 .60א66| לע השקה *"ע עגר לכב רודיפה תא קיספהל רשפא :ללכ

 ךמסמה בהורל ובחור תא תמאתמ הנניא הירפסהמ ךמסמ לט האירקה תלועפו רחאמ

 םיילאמט םיילוטב ילאבולג רודיס לש הלועפ ץעצבל םיכירצ ונייה ,ארקנ אוה וילאש
 רצ ךמסמ אורקל םוקמב וליא הרוק היה המ לבא .הירפסהמ ךמסמה תא ונארקט 'רחא
 תא םיאתהל ביית היה בחרה ךמסמה ? ךפיהה תא םיטוע ונייה בחר ךןמסמ ךןותל

 ךמסמה בחור לעמ הבחורש הרוש לכ -- "תילאטורב" יד הרוצבו ,רצה לט הצל ובחור
 תא בחרה ךמסמה לע ליעפהל :דואמ טושפ ? תוטעל המ זא .תצצקתמ התיה רצה
 לט בהורל תורושה בהור תא םיאתהל ידכ םיילאמש םיילוטב ילאבולג רודיס הלועפה
 .רצה ךמסמה ךותל ותוא אורקל זאו ,רצה ךמסמה

 הרוטב והשמ טקה .50 בתורב 50-הֶעיִדי םשב 2 ןנוכב טדה ךמסמ התפ .תאז הסננ הבה

 אל אוה ,םולכ וב היהיש ילבמ ותוא רומטל הסנת םא) ותוא רומשו הנוטארה
 רומשו ;50 םיילאמט םיילוטב ותוא רדס .3העצידי תכירעל סנכיה תעכ .(רמשיי
 .ותוא
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 :ךכ םיכמסמה תומש תא הנשו טילקתה ןכות תא גצה
 ס 50-הְעידי-ל הנטש מ 3הֶָצידי תא
 .ס 60 -העידי-ל הנט ג 3 הֶצידי תא

 תאו 60-הֶעִדִי תא :רדסה 'פל ,וכותל ארק .50-העידי תכירעל סנכיה תעכ
 תאו ץצוקש ךמסמה תא הארת .המידק וב ףדפדו ,ךמסמה תישארל רוזה תעכ .50-הֶעיִדי
 .ארקנ אוה וכותלש ךמסמה בחורל םאתוה ובחורש ינפמ ץצוק אלט ךמסמה

 תאו ס 50-הְעיִדִי ,מ 50-הֶעִיִדי תא קחמו ןכותה תא גצה ,001ז י"ִע אצ

 .0 60 -הֶעיִדי

 ם* ?לושה נש "רונכנ :ש

 לע הרימטש ךות ,םינוש םיילאמט םיילושב (ךמסמה לכ תא םגו) עטק רדסל רבכ ונדמל
 .םינוש םיילאמשו םיינמי םיילוט יפל עטק רדסל דמלנ תעכ .םיינמיה םיילוטה
 יפל תישאר רדסל וא ,םיילושה ינש יפל תתא תבב רדסל :תויורטפא יתש ןנטי
 .םיילאמשה יפל רודיסה תא םילטהל כ"חאו םיינמיה
 .תושדח ךמסמה תכירעל סנכיה

 תא אבה .12-5 תורוטב אצמנש ,ןהיניב חוור תרושו תואקסיפ יתט ןב ץטקב לפטנ
 תוטקה 3 י"ע וקמוע תא עבקו ,40 דע 11 ובחורש רוט ראה .11 רוט ,5 הרוטל ןמסה
 .סההה6חהקה לע

 םג) ונראהט יכנאה םוחתב לולכה טסקטה לכ תא רדסת ,עצבנ ףכיתש ,רודיסה תלולפ
 .00 ,אקקא65= טקה .יקפואה הראהה תווט לש םיילושה יפ לע (ראומ וניאט טסקט
 ויהי ,1! הרושב הליהתמ תעכש וז ,הינשה הקסיפה לש םיינמיה םיילושהט הצרנ תעכ
 .(60 רוט) ילאמשה הצקב ויהי תואקסיפה יתש לט םיילאמטה םיילושהשו 15 רוטב
 :תולועפ י'תשב תאז הטְצנ
 .15 רוט 11 הרושל ןמסה תא אבה--
 .תחא הקסיפ קמועל (בושה אל קוידה) 30 ,ךרעב ,דֶע 15-מ רוט ראה--
 .00 ,7ק840 טקה---
 .קהההבםההקה םימעפ 3 שקהו 5 הרושל ןמסה תא אבה--
 .60 םיילאמש םיילוטב ראומה עטקה תא רדס--

 תרומ"*""ק תורוש לע "והסכס" תולוטעפ

 לע תוזכרוממ תורוש 2 האור התא .13-1 תורושה תא ראהו 1 הרוטל ןמסה תא אבה
 .46 בחורב הינשהו ,50 בחורב תהאה :תונזואמ תואקסיפ יתטו 60 לט בחור

 כ"תאו (67) (שאס טקה :000 6=אזשם8 איה הלועפה :ראומה ץעטקה לכ תא תַעכ זכרמנ
 םוחת ןותב "הזכרמתה" הרוש לכש בל םיש .תורוטה 13 לכ תא בוש ראה .הלצמל ץח
 .(60) ףדה לט יללכה בחורה ךותב אלו הלט םיילושטה

 .חוורה תורושבש "הקסיפה-ףוס" יות זוכרימל תועמשמ ןיא :הרָצה
 הדומצל התוא ךופה .הקסיפה תא ראהו 9 הרושל ןמסה תא אבה .0%05| תֶעכ טקה
 .0080 |6:ד הארוהה י"ע לאמשל
 .בוש התוא ראה .000 ק167ז-ל התוא ךופהו ,הקסיפ ראה ,15 הרוטל תעכ אוב
 דמועי הז ךמסמש רתאל ,ןכבו 7? 0שגס ה[60הז-ה תועמשמ יהמ ,הלאשה תטקבתמ ןאכ
 ונאט תואקסיפהש ןמזב וב ,ילאמשה דצב תרטו'מ היהת אל וזה הקסיפה ספדויו
 .םי'דדצה ינשמ תורשוימ הנספדות "תונזואמ" ם'נכמ
 .₪א]!ז י"ִע אצו 6/8061[ טקה
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 תרורוט תתקיהמ

 5 ראה :תורוטש 5 תעכ קחמנ .50 'סמ הרוטל אוב .2 ןנוכב רטראק ךמסמל סנכיה
 .ןתוא םג קחמ .תורוש יתש קר וראטנ תעכ .00-ו 0 5ז5 טקה ,תורוט

 דמסמב רחא םוקמל תורושטש תרבעה

 םוקמל התוא ריבענ .התוא ראה :תורוש 10 תב הקסיפ םש הליחתמ .28 הרוטל אוב
 ותסנכה ,תינשו ,ומוקממ ץטקה תאצוה ,תישאר :םיקלח ינשב תעצובמ וז הלועפ .רחא
 .רחאה םוקמל

 תבהבהמ א תואה העיפוהש בל םיש .00-ו ([3) 80/56 טקה :ומוקממ ץטקה תאצוה--
 אל ןיידְעו ומוקממ רבעוהש ץעץטק אצמנש ונל ריכזהל אב הז רבד .היט-ודה תרוטב
 4-הש ןמז לכ א1ד י"ִע תאצל וא 5/5 ץעצבל לכות אל ,בגא) רחא םוקמל סנכוה
 .(תאז הסנ ;בהבהמ

 ןמסה תא אבה .ךמסמה ףוסב אוה ץטקה לש ןוכנה ומוקמט התיננ :ץעטקה תסנכה--
 .00-ו 80/6 טקהו ,הנורתאה הרושה ירחאש הקיר הרוטל וא ,הנורתאה הרוטל

 תרורוטש תקתעה

 ןתוא הריבעמו דהא םוקממ תורוש שממ תהקול (8א0%5) הרבעהה תלועפ תיארט יפכ
 ,ומוקמב ראשיהל עטקל תרשטפאמ תאז תמועל (607צ) הקתעהה תלועפ .רתא םוקמל
 .רחא םוקמב עיפומ ולט קתוְצ וליאו
 ונאצוה ונממש םוקמ ותואל הז קתוע סינכנו ,ףוסל ונרבעהש הקסיפה לש קתוע הטֶענ
 .וז הקסיפ
 .40 הרושל אובו ןורחאה ךסמה תא גצה--
 .00-ו 607 שקהו ("6 לע השקה) ,הקסיפה תא ראה--
 2 'סמ א"ז ,ךרענה ךמסמה אצמנ ובש ןנוכ ותואל :טילקתל וישכע בתכנ קתועה--

 .הז הרקמב
 |]א6ש טיקהל ךירצש הביסה) 00 ,("4) |1א6 ,(:1) 600צ :טקה :27 הרוטל אוב--

 .(תורוש לש םיקתוע קר אלו םירוט לש םיקתוע םג םנשטיט איה

 עטקה לש הנורחאה הרושה לע עיפומ ןמסהו ,ומוקמל סנכנו טילקתהמ ארקנ קתועה--
 .טנכנט

 .םימעפ לש לבגומ יתלב רפסמ דוע וז הקסיפ אורקל רשפא

 .םא[ז ידי לע אצו ףופה דע 49-מ תורושה תא קחמ תצכ

 ךמסמל ךמסממ עטק תקתעה

 ונממט ךמסמב תרחא הדוקנל קר אל ארקיהל לוכי טילקתל בתכנש ץעטק לט קתוע
 ךמטמ םט הארת .2 ןנוכ לש ונכות תא גצה .והשלכ רחא ךמסמ לא םג אלא ,קתעוה

 רטאכ .תעציבש תורוטה תקתעה תלועפב םדוק תרציש קתועה והז .5 8 תורוש-- ומטט
 ךמסמ רצוייו ,הזה ךמסמה יטמוטוא ןפואב קחמיי ,השדח תורוש תקתעה תלועפ עצבנ
 אורקל רטפאו הז ךמסמ ראטיי ,רתא קתוע השְענ אלט ןמז לכ לבא .טט ותוא לעב רחא

 תכירעל סנכיה :תאז םיגדנ | .םהשלכ םיכמסמ ךותל םיצורט םימֶעפ המכ ותוא

 םג רשפא .00-ו !11א6 ,600צ :קתועה תאירק תלועפ תא עצבו ,ופוסל אוב .,תושדח
 ,ןכותה תא גצה :ליגר םטל ומש יוניש ידי-לְע תאזו ,ןמז ךרואל עטקה תא רומטל
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 תא עצבל הסנו ,הכירעל רוזה .6 ראשה גוסה תא :!צטק-ל 8תורוש-- םטה תא הנטו

 קתועה תאטש רורב ךא .הרורב הביסהו ,אצמ] אל העדוה לבקת .קתועה תאירק תלולפ

 .תאז הסנ .!עסק 850 הלועפה י"ִע אורקל לכונ ונלש

 ם*"םבפרומ ם*"קתוע תת" נב

 קתוע רוציל רטשפא יא :תחא הלבגימ הנשי תורוש לט קתוע תריצי לט ל"נה הקינכטל

 .רהא םוקמב תרחא הקסיפמו דחא םוקמב תחא הקסטיפמ ,לשמל ,בכרומה

 ."תורוט קולב תקתעה" הלועפה תרזעב "הירפס יעטק" תיינב לֶע השקמ וז הלבגימ

 :ןלהלדכ איה היעבה ןורתיפל תחא ךרד

 "אתורוח--"מ עטקה םש יונישטו םיכמסמה תמיטר תגצה ,דחא עטק לט קתוְע תריצי--
 , "א"-ל

 "אתורוט--"מ עטקה םטש יונישו סקדניא תגצהל האיצי ,ינט ץטק לט קתוע תריצי--
 . " ב"-ל

 'דכו ,יטילש עטק לש קתוע תריצי--

 יקתוע וחקלנ ונממשט ךמסמה לש ובחורל הווטה בתורו יוצר םשב ,שדח ךמסמ תחיתפ--

 .םיעטקה

 .ותרימשו ,ךירצ םא הכירֶע ,שדחה ךמסמה ךותל 'וכו ג ,ב ,א תאירק--

 .0-ל מ-מ טדחה ךמסמה גוס יוניט--
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 ה כ > > מ ד קח סם אשה : + צבר קרפ

 תו"נושל-וד לע דוע

 :תופש יתשב םיטסקט בוריע לש םיידוס'ה םיללכה ינש תא ןנטל יאדכ

 לכ ללוכ ,תינטמה הפשב הלוכ תויהל תבייח תינטשמה הפטב םיות תזורחמ .]|

 טסקט ןייצמ "םיות תצורחמ" תנומה .םיימינפה קוסיפה ינמי'סו םיחוורה

 .המלש הקסיפב הלכו דדוב ותב לחה ,והשלכ לדוגב

 םיתוור י"ע (06ווה1%60) תלבגומ תויהל תבייה תינשמה הפשב םיות תזורהמ .2

 .תיטארה הפשב קוסיפ ינמיס י"ץע וא

 :תואמגוד
 .וווו הההה דדדד 8888 8888, 6606 גגגג בבבב אאאא

 \ ןיבש חוורה םג והומכו ,תירבעב אוה 6-ו ג ןיבט חוורה ל"נה אמגודב

 .תילגנאב אוה 8-ל דומצה קיספה .ד-ו

 .לצ לא סוטמב 84501א0%]67א-ל סט לארשי תלשממ טאר

 .תירבעב אוה אא531א0ז0א הלימל ל תואה ןיבט ףקמה ל"נה אמגודב

 ... התיורה ,("1ה56זהה6וסהה] 8051ה655 3807!ה65") .מ.ב.י תרבח

 .תילגנאב תואכרמה .תירבעב קיספה םגו תירבעב םיירגוסה ל"נה אמגודב
 :רתוי תורצ תורוטב ותוא םירדסמ רשאכ ל"נכ ינושל-וד טפשמ תוארל ןינעמ

 "]ןה%6זהחה6וסהח8]) .מ.ב.י תרבח

 ... התיורה ,(8ש5וה855 8067והַסַפ"

 ך *מ*ל לאמשמ *"רבעכב השקה

 .לאמטל ןימימ םירפסמ טיקהל גוהנ הליגר הביתכ תנוכמב ירבְע ךמסמ םיניכמ רשאכ
 תוטעל יאדכ םג ילואו ,ןפוא ותואב םירפסמ שיקהל רשפא א08%"0|!-ב םגש ןבומכ
 .תורפס 3 דע ליכמ רפסמה רשאכ ,השקהה תוריהמ תניחבמ ,תאז
 ,לבא .תילגנאל םירבוע םא ,ןימיל לאמשמ ,יעבט ןפואב םירפסמ טיקהל םג רטשפא
 ,א'צומ אוהט המ לכ "תילגנא" בצמב םיטקמה הול רשאכ ,םימעפ המכ רכזנ רבכשט יפכ
 טסקט תטקהב הז ףיעסב םינד ירה ונאו ,תילגנאב אוה ,קוסיפ ינמיסו םיחוור ללוכ
 .ירבֶע
 ? ןימיל לאמשמ תירבעב םירפסמ םישיקמ ,ןכ םא ,דציכ
 ,זצס-ב רמולכ ,%0065-ה לכב תאזו ,(!640 וא) 66ז!40 טיקהל טי +" --

 : וא
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 םי'שיקמט המ לכ ;"->"-ל ףלחתמ "5" וא "ַע" הפשטה ןייצמ ,וז "הפט"ב םיאצמנ רשטאכ

 .ןימיל לאמטמ טקומ (םירפטמ אקוד ואל) זא

 .(4ו6+ז48) |4א6 תשקה י"ע תיטענו ,דבלב תירבעה הפשל איה הרזחה

 םילוכ' ירבע ךמסמב םירפסמ ,םדוקה ףיעסב ודמלנש תוינוטל-ודה יללכ 'פ ל

 תרדגה לע םינוע םה זאט ינפמ ,םמצְע ינפב םידמוע םה םא תילגנאב ם'טקומ תויהל

 ."תינשמה הפטב םיות תזורהמ"

 תובוטת ןנשי וז הלאשטל ? תירבעב םירפסמ טיקהל ךרוצ ללכב שי :,ןכ םא ,ץודמ

 יתש וא תחא הרפיס ןב רפסמ םיטיקמ רשאכש איה רתויב הטוטפה הבוטתה לבא ,תודהא

 רתויו תורפס 4 ילעב םירפסמה םאו ,תילגנאל רובעל חורטל יאדכ אלט יאדוב תורפס

 אל הז ץעודמ .יוצר אל הזו ,תופשה י'תשב םירפסמ ךמסמה ליכי תילגנאב ושקוי

 םיטפחמ ונא םא :אמגודב קפתסנ לבא ,תודחא תובוטת תומי'ק וז הלאטל םג ? יוצר

 ,תחא הפשב ושקוה םיעפומה לכש םיתוטב ונניאו ,םייוסמ רפסמ לט ם'ץעפומה לכ תא

 םעפו תילגנאב רפסמה רובע תחא םֶעַפ ,םיימְעּפ טופיחה תלועפ תא ליעפהל ןרטצנ

 .תירבעב רפסמה ותוא רובע הינט

 הפשה *וה *+

 םיאור רטאכ לבא .תכי'ש איה הפש וזיאל וילאמ ןבומ ,ךסמה לע תוא םיאור רטאכ

 טבמב תוהזל רטפא יא ,לשמל ,* ומכ םידחוימ םיות וא הרפ'ס ,חוור ,קוסיפ ןמיס

 .םיכיי'ש םה הפש וזיאל

 תא םיאיבמ :הזכ ותמ הטגדה (תעירג וא) תפסוה *"ע תוטעיהל לוכי הפשה יוהיז

 תינטשימה הפטל םישקמה חול תפש תא םינשמ :קודבל םיצור ותפט תאט ותה לא ןמסה

 .(-ל ע-מ ףלהתת תגצומה הפשה תואט גואדל טי ירבע ךמסמב םיאצמנ םא ,ו|נייהד)

 זז ןמסה םאו ,ירבע אוה ותה הלאמש זז ןמסה םא :(7) 8010 טקמה לע םיטיקמ תֶעכ

 .ילגנא אוה ותה הנימי

 .[ישילשה קרפבש "םיטושפ םינוקית" ףיעסב םג ןייעתט יאדכ הז אטונב]

 ףוק >מ

 םישוע ןיא אס"ב4!!| תכרעמב (ףקמ ידי לע הלימ תקולה ;:העקהסהה6!סח) "ףוקימ"

 ינפמ ןתטקה ןמזב תורוטה יפוסבש םילימה תא ףקמל יאדכ אל .הטקה ידכ ןות

 םילנט וא דחא יוניט וא ןוקית רחאל ,הרושה ףוסב הֶעי'פוה הטקהה ןמזבט הלימהט

 .הרושה ףופל אובת תרחא הלימו ,אליממ םמ היהת אל רבכ

 תכירעב :םייוניטהו םינוקיתה םויס רתאל דע ףוקימה תלועפ םַע תוכחל יאדכ ןכל

 רשפא ,םעפ ףא טעמכ וא ,םעפ ףא םייתסמ ונניא םייוניטה "רוזחמ" םהבט םיכמסמ

 תורבחתמ תופקוממה םילימה ,םיפסונ םייוניט םיעצבמ רטאכו ,תע לכב ףקמל טלחהב

 .ךרוצה יפל יטמוטוא ןפואב

 רטפאט םילימה לע העיבצמ תכרעמה :"יטמוטוא יצח" ןפואב תלעופ ףוקימה תלועפ

 סנכיה .אמגוד י"ע ףקמל דמלנ .אל וא ףוקימה תא עצבל םאה עבוק התאו יףקמל

 תעכ 3 ףוקימ :וזכ העדוה העיפומ .(!%ד:5) הצקה=א טקה .םימואנ ךמסמה תכירעל

 :םירבד הטולשמ דחא תוטעל רשפא
 :608א05| *"ע ,טרחתהל--
 :וא :00 י"ְע ,ףוקימה תא ליחתהל---

 .8--3 ןיב רחא רפסמל 3-מ רטמרפה ךרע תא תונשל--

 1 רטמרפה רמוא המ .4 שקמה לַע השקה י"ע טושפ ,4-ל רטמרפה תא הנשנ

 ,םיקלח ינטשל תמייוסמ הרוטב הנושארה הלימה תקולח לט הלועפ איה ףוקימה תלועפ

 'ףקמ ףסוותמ תמדוקה הרוטל הלעומה קלחל .תמדוקה הרושה לא ןושארה קלחה תאלָעהו
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 ןאכמ .הרושב הנורחאה התיהש הלימה ןיבל וניב חוור תויהל םג ךירצש ןבומכו
 טא לבא .ףוקימ ץעצבל ןכתיי אל ,םייונפ תומוקמ 2 קר תמדוקה הרוטב שי םאט אצוי
 תואהש ךכ ,האבה הרושבט הנוטארה הלימה תא ףקמל רבכ רשפא ,םייונפ תומוקמ 3 טי
 :(4 היננ) רטמרפה תועמשמ ןכ םא יהוז .ףקמ םע הלעמל הלעת הלש הנוטארה

 .םיי'ונפ תומוקמ 4-מ תוחפ םנחטי תמדוקה הרושב םא הלימ ףקמל הסנת אל תינכותה
 טקה תעכ .ףוקימ תונויסנ תוהפ ויהי ,רתוי לודג רטמרפה ךרעט לככ יכ רורב ןכל
 טולש .00 טקה .םירצמו הלימב תונושארה תויתואה 3 וראוהו ,ףוצפיצ ץמטנ :0

 ףקמה ונניא והזש בל םיש .ףקמ םע תמדוקה הרוטל ולע תוראומ ויהט תויתואה
 .תורבהה יתט ןיב דירפמ אוה יכ ,"דירפמ ףקמ" ארקנ הז דחו'מ ףקמ ;ליגרה
 ףא התיה אל וז הרוש דעש בל םישט .הארטההו איה תעכ ףוקימל תדמצומה האבה הלימה
 .וזה הלימה תא םג ףקמל ידכ 20 טקה .םייונפ תומוקמ 4 םֶע הרוש

 :"ע האלה ךישמנ ןכלו ,התוא ףקמל יאדכ אל .םתקושתש הלימה איה האבה תדמעומה
 :הזכ ןפואב לבא ,ףקמל הצרנ ןאכ .תוקוקז הלימה הראוה תעכ .ןותחת ץח תטקה

 ,ידמ רתוי תנטקה םא ,בגא) הראהה חטש תנטקהל הנימי ץח לֶע טקה ןכל :תוק-וקז
 קר רטשאכו ,(םדוקה בצמל ראומה חטשה תא ריזחהל ידכ [%6!4+-5] הצקהםא שקהו רוזח
 .00 טקה ,תראומ וקצ הרבהה
 זא ,ךמסמה ףוס דע תעכ ףקמלו ךישמהל םינינועמ ונניאו ,ךופשל הלימה תראומ תץכ
 .648א06| תעכ טקה

 ."ינושל-וד" ומכ ,יעבט ףקמ תוליכמה םיללמ לט ףוקימה אוה ףוקימ לט דחוימ גוס
 לע ונרצענ .הצקהשא 00 טקהו 126 הרושל אוב וזכ הלימ לש ףוקימה תא םיגדהל ידכ
 .-ל תטקה *"ע דחא ותב ותוא ןטקה .ה-וד אוה ראומה קלחה רשאכ םויקה-וד הלימה
 ;היהש הז קוידב ונניא אוה ףא ףקמה .רתוימ ףקמ ףסוותה אלו ,הלע -וד :00 טקה
 .םילימ יתט רבחמ אוה יכ ,"רבתמ ףקמ" ול םיארוק ונאו ,תצקמב ךרואמ ףקמ והז

 ם*פקמ תק למ

 הלימב ונישעט ףקמה לע ןמסה תא אבה ,לשמל .ינוצר ןפואב דירפמ ףקמ קוחמל רשפא
 .הרבחתה הלימהו םלֶענ ףקמה :05|₪ד6 שקהו (70 רוט 12 הרוש) הארשההו

 הקסיפה תא רדסנ ,לשמל .הכירע תולועפ לש יאוול תאצותכ םג םיקחמנ םיפקמה

 .שטדהחמ הרבהתה תפקוממ התיהט םירצמ הלימה .60--11 םיילושטב 5--3 תורוטבש
 ונפקימ הבט הקסיפל אוב .םייוניט םישוע רשאכ בטיה גהנתמ אוה ףא רבחמה ףקמה
 דמצט בל םיטו " םויה" תא הקסיפה לש הנושארה הרוטב קחמ ,םויקה-וד םילימה תא
 .ליגר ףקמ תויהל רזח ףקמהו ,תוור אלל טדחמ ורבחתה םילימה

 .00!ד י"ִע הכירצהמ אצ

 הלבט לש לגרס

 לגרסה לע ביצהל רשפא .םיילוט תסינכ תודוקנ לגרסה לע ביצהל ונדמל םדוקה קרפב
 םי'נמיה םיילושה ינמיט תא זיזהל םג רטפא ףסונבו ,םינמיס יגוס ינשט דוע
 םדיקפתו ,ןוילְע ץתו ןותתת ץח םה םיפסונה םינמיסה ינט .וננוצרכ םיילאמשהו
 .(תוינבתכה ןוטלב "םירוטאלובט" םינוכמ םינמיסה) תואלבט תשקה לע לקהל
 יגוס ינטש תא תוארל לכות .ולש לגרסב לכתסהו ,הלבט ךמסמה תכירעל סנכיה
 ץחה וליאו ,ןימי דצל רוטה רוטייל םרוג ןותחתה ץחה יכ ןיחבהל לכות :םיציחה

 .(ךפיהל -- 'לגנא ךמסמב) לאמט דצל רוטה רושייל םרוג ןוילעה
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 הבה .הסינכה תודוקנ ונבציה ובש ןפואל דואמ המוד ןפואב תיטְענ םיציחה תבצה

 ידכ :ס הלבט ,ולטש קתוֶע הטע תישאר לבא לגרסה לע םיציח תקיחמו תבצהב ןמאתנ

 .ירוקמה ךמסמה תא לקלקל אל

 :וזה הלבטה תא םש הארת .2 ןנוכב הלבט תכירעל סנכיה ,הקתעהה רחאל

 םוקמ | קוסיִע קוסיִע םט םט

 םירוגמ םדוק ילחכונ ץטשוו אהחש לטרפ] החפטמ

 םילשורי] תסנכ רבח

 איטנ ןגס

 הלטממ טאר] 46הההסה 80זה

 ריהאק] איטנ | /חאבהת 8%

 ןוטגנישטוו/!היריע שאר טוחחע 68766"

 טקמ לע השקה לכ םֶע .728 לע טקהו ,1 רוטב ,לטמל ,תאדאס לט הרוטל ןמסה תא אבה

 תרושב אצמנש ולש "לצה" ץפוק ןאל בל ם'ש ןכ ומכו ,ןמסה ץפוק ןאל בל םיט הז

 .לגרסה

 לט קתוע רומשנ וז הרוטב .(5%ז=ה) הקיר הרושל סנכיהו 8 הרוטב ןמסה תא בצה

 םינמיסה תא תצק לגרתנ תעכ .(*1 כ"האו 8164+-1) תשו=א 600% טקה :ךכ לגרסה

 .ה(|=8 שקה .לגרטב

 לוכ: התא .בהבהמ ילאמשה םיילושה ןמיסט הארתו [ לע שקה :םיילאמש םיילוש

 .]א56חַז תשקהב ותוא עובקלו ,םיציחה *"ץע הלאמשו הנימי וזיזהל

 :הלאמש ותוא זזה .בהבהמ ינמיה םי'לוטשה ןמיס תא הארתו ] טקה :םיינמי םיילוש

 לא ותוא ברקל רשפא י'כ בל םיט ןכ ומכ .םינמיסה ראש לכ תא קחומ אוהט בל סיס

 .תומוקמ 6 ידכ דע קר ילאמשה םיילושה ןמיס

 השעו םיילוט תסינכ ינמיס ונקתמו ונבציה ךיא רכזיה :הסמל וא הלעמל םיציח

 טקמה םוקמב "הטמל" וא "הלעמל" םיציחה ישקמב שמתשהל טי ןבומכט אלא ,רבד ותוא
₪ , 

 תא רזהשל ידכ ,ונרמטש לגרסה קתועב שמתשנ תעכ ;5%1ד י"ץע לגרסה תכירעמ אצ

 .הקעו=א 60קצ טקהו ,לגרסה קתוע לע ןמסה תא םיט :ירוקמה ובצמל לגרסה

 הלבט ךמסמב הנטי םאט ינפמ תאזו ,הלט לגרסה תא הלבט לכ םֶע דחיב רומטל לבוקמ
 תנמ לע :רתא לגרסל הקוקז וזו ,תפסונ הלבט ךמסמ ותואב הנשיט יוכיסה בר ,תחא

 תרוט לא ותוא םיקיתעמו הלט לגרסה לט קתוע הלבט לכ דיל םירמוט ןמז ךןוסהל

 , .הלבטל םייוניט םיטועט תעב לגרסה

 הלבטל תורושטש תפסוה

 גואדל טי ,השדח הלבטל תורוש טיקהל םיליחתמ וא ,הלבטל תורוט םיפיסומט ינפל
 לגרסה תמאתה יבגל .התע הז תאז וניטע ונלש הרקמב .הלבטל םיאתמ היהי לגרסה יכ
 לגרסב ויהיש ןיינועמ התא ילוא יכ וז הדוקנב וניניב המכסה ןיאט ןכתיי ,הלבטל
 יטפח דחא לכ ןבומכ הז ןינעב .םייכנאה םיוקה *רוט רובע םג "םירוטאלובט"
 .ונוצרכ טילחהל
 :הלבטב םינותנ יוניש וא תפסוהל תוטיט יתש ןנשי א08"0!|| תכרעמב
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 :(0עסז6עק!הפ) ₪0ז 9א006-ב תורוט תפסוה

 ןימימ ארק) ךכ טקהו ,11 רוט 16 הרוט ."ןיגב" הלימל תחתמ לא ןמסה תא אבה

 :(לאמסל

 8 ןייד
 6 8 השמ

 ד8 דג8 וגאס !וספח6 03ע8ח

 דה ץוח רט
 8 תסנכ רבח

 ביבא לת

 אוב ,18 הרוש לט קתוע הטע .וז הרוש ירחאו ינפל חוור תורוש יתט ךירצ תעכ

 .תינש הז קתוע ארקו 17 הרושטל אוב :הז קתוע ארקו 15 הרווטל

 :ךצק ס46-ב תורוט תפסוה

 .םאזשה שקהו 15 הרושל אוב כ"תא .17-18 תורוטה תא תעכ קחמ

 רטא) "הקסיפ-ףופ" ןמיס הפוסבש חוור תרוט ונלביק .138 םימעפ 8 תַעכ טקה

 :ךכ טקה .הטדח הקל*ר הרושב ונא תעכו (!הרוש לכ ףוסב תויהל ביית תואלבטב

 דה

 8 ןייד
 6 דא8 השטמ
 8 |2א6  א05ה6 08ע8ה

 ד8 ץוחה רט

 דפ תסנכ רבח

 ד8 ך8 ביבא לת

 :ךכ תעכ תיארנ ונלט הלבטה

 םוקמ קוסיצע קוסיע |[ םש םש

 םירוגמ םדוק יתכונ | [טוו אהח6ש *טרפ] החפטמ

 טילשורי] תסנכ רבח[| הלשטממ טאר| 6ח3בהסה 8601ה |

 ץוה רש, 10576 םהעהח

 חצבת 3%

 צוחתע 63"

 .םירוט תקתעה לע דמלנש רהאל םתוא םילשנ לבא ,םייכנא םיוק המכ ונל םירסח
 .₪א[ז י"ע אצ
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 ם**"פארכ  ם"וח

 םתוא סיפדהל םג רטפא תומייוסמ תוספדמבו םייפארג םיות 22 ךסמה לע לבקל רטפא

 .(םיתוורכ ואציי ראשהו ,םקלת תא סיפדהל רטפא תורחא תוספדמב)

 11-ב ונשמתשה ל"נה הלבטב .תורגסימ סיפדהלו גיצהל םירטפאמ םייפארגה םיותה

 .הינשה הפשב לבקל רשפא 11 דוע :םייפארג םינמיס

 [+] 00 םיטקמהו אשא<תַן]6 ק40-ב 1--9 םישקמה םה םייפארגה םיותה רובע ם'טקמה

 םישקמה דהא ףורצב 65"! לַע ץוחלל טי יפארגה ותה תא לבקל ידכ .[-] 6אא65| -ו

 .המוד ךא ,הנוט יפארג ות שקמ ותואמ םילבקמ הפט תפלחהב ;ל"נה

 * ול*"מ ות

 :םיחוור תסינכל תמרוג 748 לֶע השקה ז,צק א006-ב םיאצמנ רטאכ יכ יאדוב בל תמש

 ינפלט יאנתב ,הצרתט ות לכ סנכיי* הטעמל .אקוד םיחוור ופנכייט הרכה ןיא לבא

 .יולימ ות רותב ,לשמל ,תיבכוכ רידגנ תעכ ."יולימ ות" רותב הז ות רדגוה ןכ

 ,ךסמב הנותתתה הרושל ןמסה תא אבה .ךמסמה ףוסל אובו ,הלבטה תכירעל סנכיה

 .םאזשה-ו * טקה תעכ :"138" יולימ ות :העדוה עיפותש דע 188 5לַע ץחלו

 ךאה לע תשקיהש ןמי'ס ,הריעז הדוקנ הֶעיפוה ל"נה העדוהה *רחא םא :הרצה

 הריעזה הדוקנה םג .*-ה תטקה י'נפל 0615ז6 טיקהל ךירצו תרתו'מ תהא םעַּפ

 ןהב טיט תואלבט דומיע רובע קר הצוחנ איה לבא ,יולימ ותכ שמטל הלוכי

 .יטישה קרפב דמליי הז אטונ .םינוט םילדג תולעב תויתוא

 .תויבכוכ המכ תרציימ 148 לע השקה לכש בל םישו 00 טקה תעכ

 .00[ד ידי לֶע אצ

 ם*9בהר ם*"כמסמ

 .רתויה לכל 80 היה רמולכ ,ךסמה בחור לֶע הלע אל םבחורש םיכמטמב ונלפיט הכ דע

 תורבח ינזאמ ,תויססיטסס תואלבט רובע ומכ ,לודג רתוי בחור ץותנ םיתיעל

 .'דכו
 "ץותמ" אצמנט המ תא תוארל תנמ לע .םיות 254 אוה ירשפאה יברימה ךמסמה בחור

 ינפ לע טסקטה לש (20!"30ה%58| 0"50||) "תיקפוא הליחז" תכרעמה תרטפאמ ךןסמל

 .ךסמה

 הצידי תא וכותל ארק .100 ובחורט ,100העידי םטב ,2 ןנוכב שטשדח ךמסמ התפ

 טקה :בחורה לכ לע ותוא רדסו ,ךמסמה תליהחתל רוזח .(9-ל וגוס תא תונשל ךרטצת)

 00 טקה ;תיקפואה הליחזל בל םיש .ףוסה דע הלאמש ןמסה תא זזהו ("5) אחא

 תרזעב ןמסה תא זזהו ,ךמסמה תליחתל אוב רודיסה םויס רחאל .רודיסה עוציבל

 השעמל .תיקפואה הליחזה תא תוארל ידכ ךסמה תולובגל דע הלאמשו הנימי' םיציחה

 עיגנט ינפל רצעית אל ןאכ םג ,ךמסמה ילוטב קר תרצענ ללכ ךרדבט הלועפ לכ

 .יטמוטוא ןפואב תיקפוא הליחז תעצבתמ ךסמה לובגל םיעיגמט ץעגרב .ךמסמה ילושטל

 ךסמה" וא "ינמיה ךסמה" תגצהל תודחוימ תוארוה ןנטי תיטמוטואה הליחזל ףסונ

 .5₪ 507 <-- :5160ז --> :ןה תוארוהה :"ילאמטה

 תחאל סנכיה :תאז הסנתש יוצר .תיטמוטוא תיקפוא הליהחז תעצבתמ הטקה בצמב םג

 תא הארתו ףיקהל ךשמה :ךסמה ףוסל עיגתש דע טיקהל ףךטמהו ,00 שקה ,תורוטה

 .1]00ז י"ע אצ .אהחק4ק00א0-ה תא כ"החאו ,הליחזה

 ךכ ,תי'טמוטוא תיקפוא הליתז םַע תודבוע ןה ףא בחר (58|80) לגרס תכירע תולועפ
 .בחר ךמסמ תכירע ןיבל (80 דע) רצ ךמסמ תכירע ןיב ישממ ינוט ןיא הטעמלשט
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 19 הכירעב םימדקתמ םיאשונ :יעיבר קרפ

 הז .דבלב דחא ות לט תודיהיב (380ק120אז4| 5680!|) תיקפוא הליחז וניאר הכ דצ
 עובקל לוכ* התא ,הצור התא םא :הריחב תורטפא שמתטמל הנטיו ,יחרכה ונניא

 ץבוקב .הציפקה לדוג תא עבוק התאו ,"תוציפק"ב הטעית תיקפואה הליחזה יכ

 ןיב) רחא רפסמל 1-ה תא הנשת םא .1=3002-506801 רטמרפ ונשי אא16-60% םירטמרפה
 רתוי תובוט תויהל תויוטע תוציפק .תוציפק הנייהת "הליחז" םוקמב זא (80-ל 1
 םייפארג םיכסמ םֶע םידבועצ רשאכ (דהחא ות לט לדוגב הציפק ,םצעב ,איהשט) הליחזמ
 וא ,םיליגר םי'ירמונפלא םיכסמב רשאמ רתוי הכומנ הגצהה תוריהמ הלאכ םיכסמב יכ
 לדוגב תוציפק תויוצר הזכ הרקמב :עובק רוט בחור תולעב תואלבט םֶע םידבוע רטשאכ

 .רוט לט

 ם*"רוטכב הפכירצע תולועפ

 םג שי (הפסוה ,הקיחמ ,הרבעה ,הקתעה) תומלט תורושב הכירֶע תולועפ ןנטיט ומכ
 .ךמסמה לט םיינבלמ םיעטק םצעב םהט םירוט רובע תומוד תולועפ

 טומישה רקיע יכ םא ,תואלבט לש םירוט לע תולועפ תרכהב ןניא םירוטב תולועפה

 תואתחסונ ,םיילאוטסקט םירוט ןוגכ םירחא םיטסקט לע םג אלא ,תואלבט רובע היהי
 .םיטוטרט וא
 אבה תעכ .הלבטה לכ לש קתוע השעו 10 הרושל אוב .2 ןנוכב הלבסה תכירעל סנכיה
 .600צ [(1א6 00 :קתועה תא םש ארקו ,ךמסמה ףוסל ןמסה תא
 עיפוי ןורהאה קתועהש *דכ הלבטה יקתוע ינש ןיב תוור תורוטש 10 קוידב טקה תץכ
 .(דומילה תא ונילֶע לקהל) דרפנ ךסמ לע

 רוט לע 020 תולולעפ

 רוט לע תאז הסננ .רוט זכרמל רטשפא ןכו ,לאמשל וא ןימיל רוט דימצהל רשפא
 .תילגנאב תומשטה
 דע ("2 י"ע) ראהו ,26 רוט 12 הרוטל ןמסה תא אבה :ןימיל ותוא דימצנ תיסאר
 םיש .--ל כ"תאו ("7) 0030 טקה תעכ .הלבטה קמוע לכל ראה [1א6 י"עו ,38 רוטל
 .ןימיל דמצוה רוטה לכט בל
 0עגס טקה הראהה רחאל םעפהו ,םדוק ומכ קוידב ראהו רוזה :רוטה תא זכרמנ תעכ
 .(הלעמל ץה כ"האו =7) אז

 0080 טקהו ,רוטה ותוא תא קוידב בוש ראה :ןושארה ובצמל רוטה תא ריזהנ ,ףוסבל
 .(ק7 <--) ןסתז

 רוט רפצעה

 :הלבטה לאמטל תילגנאב רוטה תא ריבץנ
 לכ תא [1א6 י"עו ,39 רוט דע (0010אא :"ע) ראה .24 רוט 34 הרושל ןמסה תא אבה
 תעכ זיזהל ךילע .רנט רבצה העדוהה העיפומ :("3) 80/5 שקה תעכ .הלבטה קמוע

 ,הלאמט ותוא זזה .ראומה רוטה .רבעויט הצור התא (1י]נפל) ובש םוקמל ןמסה תא
 .00 טקהו ,71-ל
 רוטהש אלא ,םירוט תפלחה תלועפ העצוב אלש בל םיט .תואלבטה יתשט תא הווטה

 וליא .לאמט דצב רוטה תא םישל םוקמ היה ךכו ,רגסנ רעפה ,ומוקממ אצוה רבעומה
 א0/5 תולועפ יתסב התוא תוטעל םיבייח ונייה ,םירוט תפלתה תלועפ עצבל וניצר
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 תחא הרבעה תלועפ הזכ הרקמב ;םיכומס םירוט 2 תפלתהב רבודמ ןכ םא אלא) תודרפנ

 .(םהיניב ףילחת
 ,34 הרוטל אוב :"םירוגמ םוקמ"-ו "011 אה5" םירוסה תפלחה תא סילטנ הבה

 שקהו ,24-ל ןמסה תא זזה ,אסצ= טקה .הלבטה לכ קמועל 54--45 רוטה תא ראהו

0. 
 :ךכ תעכ תיארנ הלבטה תרתוכ ,תיעט אל םא

000 
= 

 קוסיִע קוסיע םוקמ םש

 ;טוו אבחס םדוק יחתכונ םירוגמ יטרפ
 םט

 החפשטמ

 הרוטב לכתסה ,אמגודל .םיליגר םיטסקט יבגל םג תוישומיט םירוטב תולועפה רומאכ

 תא ריבענ .דיתצב הלבטה תא םילשהל םיווקמ ונא :הזכ טפטמ םט טי :ךמסמה לט 5

 ל"נה הלימה תא רמולכ 53--48 םירוטה תא ראה .טפטמב רחא םוקמל דיתְצב הלימה

 ונא :ונלביק .00 טקהו 39-ל ןמסה תא זזה ,/0ש= שקה .הינפלט חוורה םע דחיב

 .הלבטה תא דיתעב םילחהל םיווקמ

 התוא ךותב) תיקפוא הרבעה קרו ךא תרטפאמ "רוס תרבָצה" הלועפהט ריהבהל טי

 ךירצ ,רהא ךמסמב וא תרחא הרוטב רמולכ ,רחא םוקמל רוט ריבעהל תנמ לֶע .(הרוש

 .רוס תקתעה ,דמלנט האבה הלועפב רזעיהל

 רוט  קתעה

 ךכב אוה ןוימדה .הנממ הנוט םג ךא .תורוט תקתעה תלועפל המוד רוט תקתצה

 ךכב -אוה ינושה .טילקתהמ קתועה תא םיארוקו ,טילקתב רוסה לט קתוע םירצויט

 (ךמסמב הנורתאה הרוטה רחאל וא) תומיי'ק תורוט יתט ןיב ףפנכ] תורוט לס קתולט

 .תומייק תורוט יבג לצ בתכנ רוט לט קתוע וליאו

 הרושל ןמסה תא אבה :אבה ןפואב םיפתתשמה לש םייטרפה תומטה רוט לט קתוע הטע

 .600צ 00 טקהו ,ללכב דעו "ימי'ג" דע תורוט ראה ,23 רוט דע ראה ,8!1 רוט 9

 רוזח .ס 8םירוס-- :תיטעט קתועה תא םט הארתו ,טילקתה ןכותב לכתסה תֶעכ

 רוט 39 הרוטל ןמסה תא אבה :התפשמה תומט רוס יבג לַע קתועה תא בותכנ .הכירָעל

 ...םייטרפ תומשל ופלהתה החפשמה תומט :005צ 00 0%אא 00 טקהו ,1

 :עץצבתת אל הלועפה .םש םג רוטה קתוע תא בותכל הסנו ,76 רוטל ןמסה תא אבה

 ראשנט םוקמהמ רתוי בחר רוטה .םוקמ יד ןיאש איה ךכל הביסה .ףוצפ'צ ץמשייו

 בתור :ךסמה בתור אלו ךמסמה בחור :בל םיש) ךמסמה לט בחורה ףוסל ןמסה ןיב

 .(ליבגמ ונניא ךסמה

 :ללכ
 םא וא ,ולוכ תא לבקל ידכ תורוש יד ךמסמב ןיא םא טילקתהמ ארקיי אל רוט

 .ותוא לבקל ידכ םירוט יד ךמסמה לט ילאמטשה לובגה ןיבל ןמסה ןיב ןיא

 ,16 רוט דע ראה ;10 רוט 10 הרוטל אוב .החפשמה תומש רוט תא תעכ ןקתנו רוזחהנ

 60+ טקהו ,10 רוט 34 הרוטל אוב תעכ .600צ 00 טקהו ,הלבטה ףוס דע תורושבו
 ב .00 וא 0
 אבה .הלבטב םירסחה םייכנאה םיוקה תא םילשהל תנמ לַע "רוט תקתעה"ב שמתטנ תעכ
 קתועה תא ארק תעכ .606 |1אש !1א6 600צ 00 טקהו ,!0 רוט 42 הרוטל ןמסה תא
 .ךנואמה וקה רסח םהבש תומוקמה לכל הזה
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 .םלשומ ינבלמ הנבמ ונינפב הג'צמ הראהה .הלבטה לכ תא (.. :"9ע) תעכ ראה

 .ולאמשל וא ראומה ןבלמל ןימימ ןוגכ ,טסקט ןיא ובש םוקמל םג רוט קיתעהל רשפא

 :תאז הסננ .הנתטי ינבלמה הנבמהו ,תורושה ילוט ונתטי ןבומכ זא לבא

 תואבה תורושה 7 תאו ם\אזשה שקה .הנורחאה הרוטל אובו הראהה לוטיבל 60806[  שקה

 :(הרוש לכב =\%ז=8 טיקהל שי)

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 
 קמועל ,13 רוט דע ראהו [תטקיהט ןושארה )-ה לא א"ז] 10 רוט 48 הרוטל תעכ אוב

 אוב :ךכ הלבטל ןימימ קתועה תא םיש תעכ .הז רוט קתעהו ,תטק'הט תורוטה 7

 .הלבטה תורוש לכ תא ראהו 34 הרוטל רוזה .ס00צ 6000 טקהו 5 רוט 39 הרוטל

 :םיאבה םיטרפל בל םיטש

 .םאתהב ונתשה רוטה קתעוה ןהילאש תורוטה לט םיינמיה םילוטה .1

 ."תולבקמה" תורושב ובתכנ אל ,קתועב םימייקה הקסיפה-ףוס ינמיס .2

 שקהו ,74 רוט 39 הרוטל אוב :הלבטה לש ילאמשה דצב קתועה ותוא תא בותכנ תעכ

 :םיאבה םיטרפל בל םישט .הלבטה לכ תא בוט ראהו ,34 הרוטל רוזה .605צ 00 0

 .םאתהב ונתשה תולבקמה תורושב םיילאמשה םיילוטה .3

 ."הקסיפה-יפוס"ו תודוקנה ללוכ ,רוקמל ירמגל ההז בתכנש קתועה םעפה .4

 .תולבקמה תורושב ויהש הקסיפה ףוס ינמיס וקתמנ .5

 תורושה יבג לע ותביתכו קתועה תאירק תלועפ יכ תודמלמ תונורחאה תואמגודה יתט

 בכרה תא ןובטחב תחקולו (!ךל אל ,בשחמל) רתויב תבכרומ הלועפ הניה תומייקה

 .ותוא "תולבקמ"ה תורוטה בכרהל תיסחי קתועה

 הקסיפה תא רדסנ .ליגר טסקט תכירעל רוט תקתעה תלועפב שומישל אמגוד תעכ איבנ

 .םירוט 3-ב הז ךמסמ תליהתבט

 טקה ,(6--4 תורוש) הקסיפה תא ראה :20 לש בחורב הקסיפה תא רדסנ תיטאר

 תעכו ,תורוש 12-ל וכפה תורושה 3 .00 שקהו ,20 רוטל ןמסה תא אבה ,החחהא6

 רוט דע ראה ,1 רוט 8 הרוטל אוב .תורוט 4 רוט לכב ,םירוט הטולשב ןתוא רדסנ

 ךל .רוטה קתוע תא ארקו ,31! רוט 4 הרוטל רוזח .קתעהו ,תורוש 4 לט קמועלו 0

 !4 הרוטל רוזה .קתעהו ,תורוטש 4 קמוֶעל 20 רוט דע ראהו 1 רוט 12 הרוטל תעכ

 .8--15 תורוטה תא קחמ תֶעכ .קתועה תא ארקו ,61 רוט

 :ונלביק
 םירצמ---לארטי םולשה הזוח תמיתח סכטב םיפתתטמה

 םינותנ הלבטה הליכמ לע עדילמ רסוחמ האלמ טיאבומ ןלהלש הלבטב

 ישאר תשטולט לע ונא ;םיפתתשמה לכ לע םינוט םיטרפ

 ופתתשהש תונידמה דיתעב םילשטהל םיווקמ .סכטב םיפתתשמה

 .סכטב םייתניב .הלבטה תא הלבטה ןיא ונרָעצל

 רוט תק *חמ

 רוט ןיבטש תוורה תא םצמצל ידכ .ידמ םילודג ל"נה םירוטה תטולשט ןיב םיחוורה

 ינשמ דהא לכ םצמצל םיצור ונאט הינ)נ .רוט תקיחמ תלועפ ץעצבל ךןירצ רוטל

 .תומוקמ 8-ב םיירוט-ן|יבה םיחוורה
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 הכירעב םימדקתמ םיאטונ :יעיבר קרפ 2

 תוורהמ תומוקמ 8 קחמ כ"הא .0046ד75 80 טקהו ,7--4 תורוטב 28--2] םירוט ראה

 .המוד ןפואב ינטה
 םיילאמשה םילושה תא הנ'טקה רוסה תקיחמט האור התא .ל"נה תורוטה 4 תא תעכ ראה

 .הקחמנט תומכל םאתהב

 ןמטה תא אבה ,("9) 5081!-ד שקה :דומעה זכרמל הלבסה תא זיזנ הקיטתסאה ןעמל

 .20 טקהו 9 רוטל

 .27-33 תורוט תא קחמו ראה ךכ רחאו ,ןתוא קחמו 11-32 תורוטה תא תעכ ראה

 ראה .לאמשמו ןימימ הלבטל ונפסוהט םיירוד'סה םירפסמה ירוטמ רטפיהל תעכ הצרנ

 רוטהט בל םיט :הלוכ הלבטה תא ראה תעכ .קחמו 26--13 תורוטב 3 םירוטה

 ךכ ריאשהל םנמא רשפא ."תוקסיפ-יפוס" ונל םירסח תורוט המכב לבא וננוצרכ קחמנ

 ליכהל תבייח הלבטב הרוט לכ :ללכה לע רומטשל דאמ יאדכ לבא ,תורוטה תא

 דיתי רוט ראה 72 רוט 13 הרוטב :"רוט תקתעה" הלועפב שמתטנ ."הקסיפ-ףוס"

 .קתועה תא ארקו ,72 רוט 18 הרוטל אוב תעכ .ולש קתוע הטעו ,תורוט 5 קמועל

 .רוטה קתוע תא בוש ארקו תורוט יתש ןמסה תא דרוה .םיינט \ונל םירסה ןיידע

 .ותוא קחמו 26--13 תורושב 9--1 רוטה ראה :ן'מי דצב הטילבה תא קוחמל הסננ

 י"צ םיינמיה םיילוטה תא תונטל תרטפאמ הנניא תכרעמה :הביסה !קחמנ אל אוה

 לכב םיינמיה םיילושה םינתשמ ויה ,תוטעל וניסינש הקיחמה העצבתה וליא .הקיחמ

 9--כ םירוט ראה :ומצע טלובה רוטה תא קוידב קוחמל ךרטצנ ,הרירב ןיא .תורוטה

 24--18 תורוט ,תופצל היה רטפאש יפכ ,לבא העצוב הקיתמה .קחמו 24--18 תורוטב

 זי'זהל לכונ .הלא תורושב םיילאמשה םיילוטה תא הניטקה הקיחמה 'כ המינפ וזז

 :4הה\אס6ס הלועפה תרזעב םעפה תאז הטענ לבא ,531"ד הלוצפה תרזעב הצוחה ןתוא

 .(ק₪ק08א606 00 טקהו ,26--13 תורוטב 72--10 רוט ראה

 % 1א5שד סו חצ) רוט תפסוה

 יךדנואמ וק ,תוור :ןוגכ ,דיתא-ות לט רוט ףיסוהל תרשפאמ "רוט תפסוה" הלוצפה

 .והשלכ רחא ות וא ,%
 םא איה וז .םיילאמטשה םיילוטה תלדגה לש ןבומב הלבטה תא הביחרמ םג וז הלוצפ
 תנטקה י"ע הלבטה תא הרצמ רשא ,"רוט תקיחמ" תלועפל ירמגל הכופה הלועפ וכ

 .םיילאמשה םילושטה

 ,10 רוט 17 הרושל אוב .תוור-ב םתפלתה י"ע הלבטב ךנואמ-וק ירוט לטבנ ,תיטאר

 .(060|+00 י"ּע ו םילבקמ) חוור-ב ו לכ ךמסמה ףוס דעו םטמ תיטמוטוא ףלחהו

 תקתעה :תדמל רבכ תהא ךרד .םיכנואמה םיוקה ירוט תא ריזתהל םיכרד המכ תעַכ טי
 .תפסונ ךרד דמלנ תעכ .רוט

 םוקמב סינכנ תעכ .קחמו ,תורוט 9 קמועל 10 רוט תא ראה ,10 רוט 17 הרוטל אוב
 טקהו ,תורוט 9 קמועל 10 רוט תא בוש ראה :ךנואמ וק לט רוט ונקחמט רוסה

 ,םינייצמ אל םא) סנכיי ות הזיא ןייצל טיו פנכה :ךוס העדוה הֶעיִפומ ;!אפ=הז
 ךנואמ-וק סינכהל םיצור ונאו רתאמ .(טעצמ דוע הארתט יפכ "יולימה-ות" סנכיי
 :00 תהא םעפ תעכ שקה .חיט-ודה תרוטב ךנואמ וק עיפומש בל םישו 66"!+00 טקה

 תי'מצֶע האיצי ןיא ,תולועפה בורל דוגינבש בל םיט .וניצרט ותב אלמתה רוטה לכ
 טקה :תאצל ידכ תעכ 6א05 שיקהל ךירצ אלא ,"[1אפ6הז 884|60א%א" הלועפהמ
0 
 הנורחאה הרושל אוב :"יולימה ות" תא ןכדענ .ל"נה הטישה לע היצאירו דמלנ תעכ

 אוב תעכ .םאזשא-ו [ טקהו "יולימ ות" העדוהה עיפותטש דע 188 לַע ץחל ,ךסמב
 9 קמועל 17 רוט תא ראה ,תורוט 9 קמועל 17 רוט תא קחמ ,17 רוט 17 הרוטל
 .םיכנואמ םיוק לש םלש רוט סנכנ בוט ;:1א560קז 00 טקהו ,תורוש
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 3 הכירעב םימדקתמ םיאטונ :יעיבר קרפ

 ןכ םא אלא ,יולימה ות אוה סנכנש דיתאה ותה 1א55הז 0%(00אא תלועפב :ללכ
 .רחא ות סנכי'ט שרופמב ם'טקבמ

 תא בוט ראה .קחמ| ,תורוט 7 קמועל 70 רוט תא ראה ,70 רוט 18 הרוטל תעכ אוב

 .תויבכוכ לט םלט רוט סנכנ :1א568ז * 00 טקהו ,תורוט 7 קמועל 70 רוט
 .ךל תיארנש ךרד לכב םירוט 5-ב ןיידע םירסחה םייכנאה םיוקה תא תעכ םלטה

 חוור תורוט 5 םט טקה ,ךמסמה ףוסל אוב "רוט תפסוה" תלועפ דומיל תמלטהל

 .(31--27 תורוטב "הקסיפ-ףוס" ינמיס 5 ךל ויהי רמולכ)

 5 תא ראה לבא :תורוטה 5 קמועל 80--11 םירוט תא קחמו ,1! רוט 27 הרוטל אוב

 דע תורוטה ילוש תא םצמצל התיה הקיחמה תרטמ :ה*רחאלו הקיחמה ינפל תורושטה
 ...םומינימל

 תורטפאה תא ןכו ,"רוט תפסוה" עוציב ידכ ךות םיילוטה תובחרתה תא םיגדנ תעכ

 .[]א55אז שקהו ,רוטכ "הקסיפה-ףוס" ינמיס 5 תא תעכ ראה .סנכנה ותה תא תונטל

 :00-ו |! תֶעַּכ טקה

 ...'וכו ,00-ו (םי'מעפ) 3 ,00-ו (םיימֶעּפ) 2 שקה כ"חא

 .תוריהמב בחרתמו אלמתמ רוטה דציכ הארתו ,20 לע תכשוממ הציחל םג הסנ
 ."רוט תפסוה"מ תאצל ידכ 60א66| טקה
 .0שןז י"ִע הכירעהמ אצ

 <( ם*"רוצ"ק) ם*חנ ומ ?נ ויל ?מ

 וא םייעדמ-םיינכט םיחנומ ןוגכ ,טפשמ וא הנומ ותואב תובר םימְעַפ שמתשמ התא םא
 לע ,םיתיכשה םיחנומה לט יטרפ ןולימ ךמצעל ןיכהל הצרתש יאדו 'דכו תורבה תומט
 םיות ינש ןב רוציק שיקתש ךכ י"ע ןולימבט םיחנומב שמתשהל כ"חא לכותט תנמ

 .ולוכ חנומה תא טיקהל םוקמב

 .םיחנומה לכל דיתי ןולימ אקוד ואלו ,אשונ לכל דרפנ ןולימ ןיכהל םג לוכי התא
 טי ןולימה תנכה רמג רחאלש א"ז .ס גוסמ ליגר ךמסמ אוה "םיחנומ ןולימ" לכ
 .ס-ל מ-מ ולט גוסה תא תונטל

 ם "הנ ומ ןולימ הנכבמ

 םהבט רוציקה יות ינש םה בא רטאכ ...הנומה...בא\ :ךכ הארנ ןולימב תנומ לכ
 ינט תויהל םילוכי "רוציק יות"  ...החנומה...  טסקטה תא טיקהל םוקמב טמתטחת
 תליחת תא ןמסמה ותה .תינשימה הפטב תויתוא ללוכו תורפס ללוכ ,םהטלכ םיות
 יות ינשמ דחא תויהל לוכי ונניא (א%60% 16 ץבוקב רדגומה רתא ות וא \) רוציקה

 .רוציקה
 רוטה בהורל רטק לכ ול ןיאו ,והטלכ תויהל לוכי ןולימה ךמסמ לט "רוטה בחור"
 הרוטב חנומ לכ םוטשרל רטפא ,ןולימב .ןולימב תורזעיה ךות ךרוע התאט ךמסמה לט

 עצבל לק ךכ יכ תצלמומה הרוצה איה וזו ,תנומה םויסב "הקסיפ ףוס" םע ,תדרפנ

 םיהחנומה לכ תא םושרל םג רשפא יכ ,ךכב תרכה ןיא לבא :ןולימה לע הכירָצ

 ףוס" ינמיס ,ןפוא לכב .הנומל חנומ ןיב לידבמ (\) 8408א4578|5-ה קרו ,םיפוצר
 .םיחנומל םיכיישכ םיבשחנ םניא ןולימה ךמסמב "הקסיפ

 ךטמנ תנומ םא ,לטמל ,ןכלו ,תועמשמ לכ תרסח איה ןולימה ךמסמב תורוטל הקולחה
 הוור םט סינכהל טיו ,תוורכ ללכב בטשחנ אל הרושה ףוס ,תחא הרוטמ רתוי ינפ לע

 י"ע וא הקסיפ-ףופ + תוור-ב הנוטארה הרוטשה םויס י"ע םא ,יתוכאלמ ןפואב
 ,םיחנומל תוכייטכ תובשתנ ןניא תוחגדה םג  .הינשה הרושה תליהתב תוור "תפיהד"
 .הנומהמ קלחכ תוארקנ ןה ןיא ,ןולימב תואצמנ ןה םאו
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 יתשמ ברועמ וא תינשמה הפשב ולוכ ,תיטארה הפשב ולוכ תויהל לוכי הנומה ןכות

 .(ןינעה תא ריהבת אמגודה) ךופה בותכ תויהל ךירצ תינשמה הפטב טסקט לכ .תופטה

 םי'תסה ףלשנט התנומה רטאכ םג ,תיטשארה הפטל םיטקמה חול רזוח ףלטנ תנומש רחאל

 רחאל יהשלכ הפטב תויהל םיטקמה תולל םורגל לכות הצרת םא לבא .תינשמה הפשב

 .והשלכ חנומ לט הפילטה רמג

 וב לכתפהל יאדכ .ליעל וראותש םיחנומה יגוס לכל תואמגוד ליכמ תנומ-לימ ךמסמה

 ,מ הנומ-לימ לא 2 ןנוכבט ספ הנומ-לימ תא ,ןכ םא :קתעה .וב טמתטנט יןפל

 .ותכירעל סנכיהו

 ם*"הנ ומ ןולימ תנכנ י"עט

 ןולימה תא ןועטל ןילע ,ךמסמ תכירע תעב םיחנומ ןולימב שמתטהל הצור התא םא

 ילמיטפוא ןפואב ןורכזה תא לצנל תנמ לע .הכירעה תליחתב ןורכזל טילקתהמ

 עבקנט יפכ ,9999 דע ,רתא לדוג וא) ןורכזב "םיתב" 1500 הליחתכלמ םיבצקומ

 רובע (המגודכ 1500 רפסמב טמתטנ רבסהה ךטמהב .(ו0א 6 םירטמרפה ץבוקב

 רגאמל הזה תטשה רזתומ ;:הכירעה תליתתב דימ ןולימ םינעוט אל םאו ,ןולימ

 שרפהה זא ,םיות 1500-מ תוחפ ליכמ אוהו ,ןולימ םינעוט ןכ םא :יללכה ןורכזה

 קר ונעטי* ,םיות 1500-מ רתוי ליכמ ןולימה םא ,ףוסבלו :יללכה רגאמל רזחומ

 תליחתב הנושאר הלועפכ ןולימ תנעט אל םא ,רומאכ .ם'נושארה ם'ותה 0

 ךילע היהי .ןולימה תא ןועטל היהי רטפא יא ןכלו ,בצקוהש הטטה שפתנ ,הכירעה

 תא ןועטלו הכירעל תינש סנכיהל ,(הרקמה יפל ,5%1ז י"ִע וא 001ז י"ע םא) תאצל

 .דימ ןולימה

 לכ השוע התאש ינפלו ,ךמסמה לש ןוטארה ךסמה גצוהשט רחאל :ןולימה תניעט--

 .ןולימה םש תא שקה :ןוליַמ הלאשלו 8!%+"8 טקה ,איהט הלועפ

 םא .2 ןנוכב םג אצמנ ונניא םאו ! ןנוכב ןולימה ץבוק תא תטפחמ תינכותה

 םטשב תועט התיהט הרקמב ."אצמנ אל" העדוה העיפומ -- םהינטב אצמנ ונניא

 .ןולימה לט ןוכנה םשה תאו 6!2+-8 בוט שיקהל רשפא ,ןולימה

 ןולימה םש תאו 21%+-8 טקה .70 ובחורו *וסינ ומשט טדה ךמטמ תכירעל תעכ סנכיה

 תא ארקנ ןכ ינפל ךא ,ןולימהמ םיחנומה תא "ףולשל" הצרנ ונא .חנומ-לימ ,\נלט

 .רוצ'קה יות תאו ןולימה ןכות תא תוארל לכונט ידכ ,ליגר הירפס ךמסמכ ןולימה

 .הנומ-לימ-ו (!0+[3) 8540 טקה ןכבו

 ם *חהנ ומ ןול מב שומ ?ש

 טקמב םישמתשטמ הפילשל .1א5-ו זצק םיבצמב תירשפא ןעטנש ןולימהמ םיחנומה -
0. 

 דחא טקה תעכ .זצק 4אס06-ל סנכיהו ךמסמה ףוסל ןמסה תא אבה ,ןולימה ןכותב ןייע

 ,656 מ 32 וירתאו 5560 מ 1 (ןימיל לאמשמ) א"ז .םירוציקה לכ תא י'נטשה רחא
 ₪86 שיקהל ךילע ,לשמל 58\ ומכ ,תילגנאב םירוציקה תא ןוכנ שטיקהל ידכ .'וכו
 .ם כ"האו 8 כ"הא ,(ם50 כ"האו [א6 וא) |/\א60 כ"תאו
 טפטשמה ןיבל "זהופ 15 8ה 5ה8!ז5ה קהחזבהפ6" טפשמה תפילש ןיבט לדבהל בל םיש

 ללגב תילגנא םיטקמה הול תפש היהת הזה טפשמה לט הפילשה םוי'ט רהאל"
 :,ישארה בצמל הפילשה םויס םֶע םישקמה חול רזח ןושארה הרקמב ."578).84091-ה
 ףופב ףסונה \-ה אוה ךכל יארהאה .תילגנאב ראטנ אוה ינשה הרקמבו ,תירבָע
 הפטל רוזחי ם'טקמה הולט הצרת ללכ ךרדב .תילגנאב 254|84065 והז :תנומה
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 55 הכירעב םימדקתמ םיאשונ :יִעיבר קרפ

 תרטפאמה הקינכט תעכ תדמל לבא .תינשמה הפטב םייתסה ףלטנש חנומה םא ףא תישארה

 .ךנוצרכ ךכב טולטל ןל
 .00]ד י"ִע הכירעמ אצ

 11י044(6ד --- ם"ינוציה םיצבק בוליש

 "ארק" הלועפל התלועפב דאמ המוד ,6!81+"6 תשקה י"ע תלבקתמה ,184200ז הלועפה

 אצמנ ובט םוקמב ךרענה ץבוקה ךות לא בלתשמ ארקנה ץבוקהט ךכב ,(4!%+"3 ;ה=0ם)

 תבלשמ 8520-ש ךכב אוה תויצקנופה יתש ןיב לדבהה .(ןמסה תרוטל תחתמ) ןמסה

 :תורתא תוכרעממ םיצבקב תלפטמ 18008ז7 וליאו ,אסז₪%א1!| תכרעמל םיכיישה םיכמסמ

 .ךרענה ךמפמה ךות לא ובלשלו "ינוציחת ץבוק" אורקל 1%ק08ז היצקנופה דיקפת

 תא טיקהל טי .וגוט תאו ץבוקה םש תא ןייצל שטקבתמ התא !<+"6 טיקמ התא רטאכ

 כ"תאו םיות 8 דע םטה :הלעפהה תכרעמל םירכומ םהט יפכ קוידב גוסה תאו םטה

 .םאזשא כ"חאו םיות 3 דע גוסה ;=אזתח

 הצופת תומיטר ןוגכ ,תונוטמו תונוש תוכרעממ תויהל םייוטְע םיינוציחה םיצבקה

 תלהנהל תוכרעמ ידי לע ורצונש םינזאמו תו"חוד ,םימוטיי *ללותמ ידי לע ורצונש
 ."ינורטקלא םיבושיח ןוילג" תרזעב ורצונש תוירפסמ תוצירטמ וא ,תונובטה
 לע ינוציחה ץבוקב לפטמ אסז0%8!|!| ,תונוש תולאשב שמתשמה לע דיבכהל אלט תנמ לע
 :ןה תויורטפאה .א9%60%א 16 ץבוקבש 1א008ז= רטמרפה יפ

 1 וקסחד =חא
 ]ו =0
 [אוקסהז =| א
 [ וקסחדז =| 0

 תמוטרב םיותה ןווכל ההז תוארקנה תומושרב םיותה ןוויכט ןייצמ 8 רטשאכ
 םינוויכהט ןיי'צמ / וליאו ,םיותה רדס תא ךופהל ךרוצ ןיא ןכלו אסזםאו|]

 יטעמה ןויסנל תחינהל בטומ .תוארקנה תומושרב םיותה רדס תא ךופהל טשיו ,םיכופה
 .[-ב וא 8-ב שמתטהל טי םאה ךתוא ןירדהל

 תרטפאמה הטיטה) "א=א 60056"-ב איה ינוציתה ץבוקב תירבצה יכ תנייצמ א תואה
 (אסז%1:0%8|!|-ב ומכ ,תונטקו תולודג תויתוא לעב יזעול טסקט םֶע ברועמ ירבֶע טסקט
 דודיק תטיש) 000 6006-ב איה ינוציחה ץבוקב תירבעה יכ תנייצמ 0 תואה וליאו
 .(תירבעה רובע תונטקה תויזעולה תויתואה לש םידוקב שומיט הטענ היפל ,הנטי
 לט ךמסמה ףךותבטש ךכ ם'ידוקה לט הפלחה האירקה ידכ ךות הטעית ןורתאה הרקמב
 .אשא 6005-ב דימת אוה ירבעה טסקטה אס"08!]|]
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 ה ס פ יד ה ו ד ו מ ל צ 5 <? שמח קרפ

 דומ"עה "נפות השוצע המ

 תולועפ וליא .דומיעה תינכות תא וילע ליעפהל טי ךמסמ סיפדהל רטפאט ינפל
 הלועפה (ק80והב6וסה :תילגנאב) "דומיע" םשהמ עמתשמש יפכ ? וז תינכות תץעצבמ
 ךורְע ונניא הכירעה תינכותב רצונט יפכ ךמסמה :םידומע תיינב איה הלט תירקיעה
 הקולחה לבא .םידומעל ותוא קלחל ךירצ וסיפדהל ןתינט ינפלו ,םידומע יפל
 תורתוכב לופיט םג תללוכ דומְע תיינב יכ ,רופיסה לכ הנניא ןיידע םידומעל
 .םידומְעה ירפסמב ןכו ,([5"0056) ותיתחתב וא/ו (5"36806) דומעה טארבש

 :םיאבה םיטרפב תלפטמ איה םש ? דומָעצה ךותב דומיעה תינכות הטוע המו
 :שמתשמה תריהב יפל תורושה ןיב םיחוורה תעיבק --
 ;(ק160ת) ןהלש הספדהה תופיפצו ([ס0ה558) תויתואה יגוס תעיבק --
 :(000) טמתשמה י"ע ועבקנש יפכ ןהיגוס יפל תורושה לש תיפוס היינב --
 ./6806ז5 םֶע תורושבו ,תואלבט לש תורושב דחוימ לופיט --

 תרבוחמה תטפדמה לע תידיימ ספדומ תויהל לוכי דומיעה תינכות לש (0ט%קט%) טלפה
 לע וא ,רתוי רחואמ ספדומ תויהל תנמ לע םיטילקתה דחא לע בתכיהל לוכי אוהש וא
 .תרחא תינכותל ([1הקט6) טלקכ טשמטל תנמ

 6 תכרעמה-תהת

 .תינכותה תניעצט ךשמב "ןתמה" העדוהה העיפומ .דומיִע הסינכה תא טירפתב רחב
 תוי'תואה ופלחתה תיש-ודה תרוטבט בל םיט ,הניעטה םויס רתאל ,תוינש המכ רובעכ
 :;ה66 8 ₪66 תכרעמה-תתל 5017 תכרעמה-תתמ ונרבעט ןויצ והז ."אקס"-5 "םםז"
 1א667ך0ח%-הו טירפתה תוינכות תא הליכמ 3806 תכרעמה תת םג 50ז תכרעמה תת ומכ
 .(1 קרפ האר)
 .2 ןנוכ לש ןכותה תא גצה .טירפתה ץיפויו 64%א65|[ תעכ טקה ,תאזב חכוויהל ידכ
 לבא .ךמסמ תכירעל הפינכ ללוכ ,תוירשפאה תולועפה לכ תא תעכ תוטְעל לוכי התא
 תוינש לש היהשה היהת אלא תידיימ הסינכ ץעצבתת אל ,תעכ ךמסמ ךורעל סנכית םא
 תכרעמה תתל רוזח ףוסבלו ,םייוסינ המכ הטֶע .60ז תכרעמה תת ןעטיתט דע ,תודחא
 תעכט בל אנ םיטו ,"דומיע" הסינכה תא רתב תעכ .טירפת תגצה לש בצמב ,6
 .תידיימ איה הסינכה
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 7 הספדהו דומי'ע :ישימח קרפ

 דומ "על ם*"כמסמה

 :ןמקלדכ ביטהל שיו :(ה/א/ת) רו דומ'צה הלאטה העיפומ חישט-ודה תרוטב

 .תטפדמה לע תידימ בתכנ טלפה :הספדה -- ה

 .ךכ רהא ותספדה םשל ,טילקתל בתכנ טלפה :טילקת -- ת
 לע .תורהחא תוינכותל טלקכ טמשל 0841"₪0!| ךמסמ הניכמה הלועפ :טרופסקא -- א

 .י'ט*שה קרפב דמלנ ןכ

 :האבה העדוהה העיפומ ןכ ירחא .ת תעכ בטה

 :דומיעל םיכמסמה

 השרמ רשא ,הכירעה תינכותל דוגינב .תוטדח ךמסמה תא ,סיפדנ ךכ רהתאו ,תַעכ דמענ
 ואצמיי דומיעל םיכמסמה יכ דומיעה תינכות תשרוד ,םיננוכה לנשב אצמהל םיכמסמל

 וא 1 ןנוכל וא בתכיהל לוכי דומיעה תינכות טלפ תאז תמועל ףא .2 'סמ ןנוכב

 .2 ןנוכל
 םיכירצ םלוכו "מ" גוסמ תויהל םיכירצ םלוכ .םיכמסמ 5 דע דחיב דמְעְל רטפא

 תסחתי'יתמ תינכותה ,םיכמסמ רתוי וא םיינש דחיב םידמעמ םא .2 'סמ ןנוכב אצמיהל
 ,תוצר תורתוכ ,ףדה רפסמ תויכשמה תניחבמ ךמסמ ותוא לש םינוש םיקרפ לאכ םהילא
 .םהיניב רטק ןיאט םיכמסמ דחיב םידמעמ אל ללכ ךרדב .'דכו

 עיפות ."אאא" םשה תא (תנווכמ תועט) שקה "דומיעל םיכמסמה" הלאטל הבוטתב
 .םאזשסה תעכ שיקהל ךילעו ,"אצמנ אל ךמסמה" העדוהה הרוט התואב
 ,ויתהתמט הרוטב דמענ |מסהו ,לבקתה הזה סשה ."םימואנ" ךמסמה םט תא טקה תעכ
 :האיגש לע העדוה תלבקתמ םעפה ."תושדח" םשה תא שקה .אבה ךמסמה םט תטקהל ןכומ

 דומיעה תינכות .םינוש םיבחור ל"נה םיכמסמה ינשל ,םנמאו :"םינוט רוס יבהור"
 תעכ .ם6אזשה ,ןכ םא ,טקה .םינוש רוט יבחור ילעב םיכמסמב לפטל תלגוסמ הנניא
 םשה תא קותמל ידכ ."םימואנ" תא אלו ,"תוטדח" תא קר דמעל ונטלתהט היננ
 ,הלעמל תחא הרוש הלע ןמסה יכ אצמתו ,וילֶע שקה .6א6₪8 לע טיקהל טי "םימואנ"
 : .ךמסמ םט לבקל ןכומו

 םאז=ה טיקהל ךירצ האיגט תעדוה העיפומ םא ,דומיעל םירטמרפה תשקה תעב :ללכ
 טיקהל שי ,תמדוק הרושל תולעל םיצור רטשאכ .הרוט התוא תליהתל רוזחל ידכ
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 דומעכב  םי"רוטטה רפסמ

 תפסונ םעפ םאזשה שקה ,ויתחתמ דמענ ןמסהש רתאלו ,תושטדח ךמסמה םט תא טקה תעכ
 .ףסונ ךמסמ דמעל הצור ךניאט ןייצל תנמ לֶע
 :איה ןהבש הנושארה רטא ,תולאט תרדס ליחתת התצע

 [1] דומעב םירוטה רפסמ

 אוהט ,(06+8שן|6 %8]ט6) "לדחמה תרירב ךרע" תא םינייצמ םיעבורמה םיירגוסה
 וא) םאזשה לע םימְעפ הברה שקה :תאז הסננ .5אזשםה קר שיקת םא ןתנייט ךרעה
 .ם'רטמרפה לט לדחמה תורירב יכרֶע לכ םיעיפומ דצ*יכ הארתו (תכטוממ תחא הציחל
 הכירֶע ידי לע ךנוצרכ וליאמ םינוש לדחמ תורירב יכרע עובקל לוכי התא :הרצה)
 .(אא60א-16 ץבוקה לט
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 הספדהו דומ'ע :יטימה קרפ 8

 קר עיפות רטא דע 6806( לע שקה זא .ךיטמהל לכות אלו ףוצפיצ עמשיי ףוסבל

 ."דומעב םירוטה רפסמ" הלאשה

 העיפומ .4 טקה :1-מ הנוט הבושת ביטנ ל"נה הלאטל םא הרקי המ תוארל הסננ תעכ

 :התוא וניאר אל ןכ ינפלט הלאט תעכ

 םירוט ןיב תוורמ

 :וזכ איה הביסה .'דמ לודג בחור :האיגט תעדוה העיפוה הבוגתב .וז הלאטל 5 הנע

 5 לש תוורו םירוט 4 לש ללוכה בהחורה ,ןאכמ .60 אוה "תוטדה" ףךמסמה בחור

 .םיות 254 אוה יברימה בחורה ךא .4 א 60 + 3 א 5 = 255 אוה םהיניב

 .1-ל םירוטה רפסמ תא עבק תעכו 5אז"8 טקה

 :םאזשה בשה ,םידומע ירפסמלו תורתוכל תוסחייתמה ,תואבה תולאטה 4-מ תהא לכל

 .רתוי רתואמ ןהילֶע דמלנ

 דדו מעה לדו ג

 :תואבה תולאשה 4 תא (ם\זםח תשקה י"ע) גצה

 [6] (טסניאב 6/8) תיכנא תופיפצ

 [2] תורוטה החוויר
 [50] רוטב תורוטה רפסמ
 [22] (2*םיטטניא וא גוס) ףד לדוג

 דומעה לדוג תא תועבוק ןה דחיבו הינטב תהא תורוטק ל"נה תולאטשה 4-ל תובוטתה
 .(קרפה ךשמהב תאז לע ךא ,תורתוכה תוספותש םוקמה תא ףיסוהל ךרטצנ דוע הזל)

 תיכנא תופיפצ

 תורוטש 8 וא תורוטש 6 :תולבוקמ (תויכנא) הספדה תויופיפצ יתט תומייק

 תדימ לע לכתסהל הונ ,טטניאל תורוש 6 לט תופיפצב םיסיפדמ רשאכ .טטניאל
 תהא לכ :"תועוצר" 12-ל תקלוחמ התיה וליאכ דחא שטניא לט תיכנא ריינ
 תחא העוצר ,ללכ ךודב .תוור תרוש וא תספדומ הרוט ליכהל הלוכי תועוצרהמ
 תורוטש 6 הנספדות ךכו ,תוור תרוט האבה העוצרהו תספדומ הרוט ליכת
 טטניאל תורוש 8 לש תיכנא תופיפצב םיסיפדמ רשאכ ,ל"נל המודב .טטניאב

 ,ןיגוריסל ,ןהבט תועוצר 16-ל קלוחמ היה וליאכ שטניאה לע לכתסהל חונ
 .תוור תרוטו תספדומ הרוש

 תורוטה הוויר

 ול תתל םג רשפא) 4 וא 3,2,1 ,םיכרע 4-מ דחא ןאכ לבקל לוכי הזה רטמרפה

 לט לבוקמה ךרעה .(ךמסמה ךותב ,"ילאקול" ןפואב קר תאז לבא ,0 ךןרע
 יתש לכ לע (ליעלד רואיתב רכזינ םא) רמולכ ,2 אוה "תורוסה תוויר"
 רשאכ ,תוספדומ תועוצרה לכ -- 1 אוה ךרעה רטאכ .תספדומ תהא "תועוצר"
 .'וכו ,תוקיר םיי'תשו תספדומ תחא תועוצר שולש לכ לע -- 3 אוה ךרצה
 .טטניאב וספדוי תורוש המכ עבוק םינורחאה םירטמרפה ינש לט ףוריצה
 = תווירהו ,6 = תיכנאה תופיפצה רטאכ דחא שטניא לש םיטרת ןלהל :אמגוד
 :טטניאל תוספדומ תורוש 4 םילבקמ .3
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 הספדהו דומ'ע :יטימה קרפ

 ספדומ הרוש 1

0 

 תספדומ הרוש 7

 ו
9 0 
 תספדומ הרוש 10

59 

 תורושה רפסמו תווירה ,תיכנאה תופיפצה ןיבש רטקה תא םכסמ אבה חולה

 :טטניאב

 ו-4
 188 074165 קה ןאד= תוספדמה יגוס בור

 תספדמל תדחוימ הלבט

 ןםא 64165 קח[אד==

 רוטב תורוטה רפסמ

 תמאב תורוט המכ םימדוקה םירטמרפה ינש יפלה תעדו* תינכותה ,רומאפכ

 רטמרפה לש ךרעב תלכתסמ תינכותה תצעכ .הספדהה תעב דהא טטניאב וספדוי

 רטאכ דחא רוטב וא ,דומעב תורושה רפסמל הנווכה) "רוטב תורושה רפסמ"

 וספדויש תורוטה רפסמב ותוא תקלחמו ,(ירוט-בר דומיע םיעצבמ
 .ףדה לט ספדומה חטשה לש םיטטניאב ולדוג איה קוליחה תאצות

 :אמגוד
 6 = תיכנא תופיפצ

 3 ₪ תורוטה חוויר

 38 48 = רוטב תורושה רפסמ
 הרן 12 :12" לש הספדה חטש תבשחמ תינכותה ל"נהמ
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 :[8א 687 תספדמל תסחייתמ ,תפסונ אמגוד

 - תיכנא תופיפצ 8

 3 = תורוטה חוויר
 38 48 = רוטב תורוטה רפסמ

 וש דה ד המ :10" לש הספדה חטש תבשחמ תינכותה ל"נהמ

 ףדה לדוג

 חטשה לדוג תא בשחל הל ורטפיא ,הכ דע תינכותל ונקפ'יסט םירטמרפה יכרָע

 ףדה לש יסיפה ולדוג המ תעדוי תינכותה ןיא ןיידע לבא .ףד לכב ספדויט

 :תוביס יתש ללגב תאז תעדל תבייה איה :הספדהה תעב תספדמב אצמייט

 הלועה תטש לע סיפדהל ,תועטב ,םידמוע ונניא םא תעכ קודבת תינכותה (1)

 .ףדה לש יסיפה ולדוג לע
 ותטפדהש ףדה תא איצוהל הארוה תספדמל תלשי בטחמה הספדהה תֶעב (2)

 ןפואב עצבתת וז הארוהש תנמ לע .ומוקמב שדה ףד סינכהלו ,המייתסנ

 .ריינה ףד לש יסיפה ולדוג תא תעדל בשחמה בייח ,קייודמ

 ינפמ תאז .םימלש םיטטניאב אלו םיטטניא יאצחב ןתינ הזה רטמרפה ןרֶע

 םלט רפסמב דדמנ ונניא (םהבוג) םקמועט (תוקבדמ ןוגכ) ריינ יגוס םנטיט

 .'דכו 3.5" וא ,2.5" ןקמועש תוקבדמ ,לשמל ,שי .םיטטניא לט

 םידוקה .לבוקמ "דוק" אלא ,תירפסמ הנניאש הבוטת ןאכ תתל םג רטפא

 :םה הריכמ תכרעמהט

 (תודיתי 22 = |!" = קמוע) "וטראווק" לדוגב ףד -- (ז
 (תודיחי 26 = 13" = קמוע) "וילופ" לדוגב ףד -- 0
 (תודיחי 24 = 12" = קמוע) "44" לדוגב ףד -- 4
 תיטמוטוא הנזהל ןקתמ ונייהד ,6ש0% 568% [60008 ןקתומ רטאכ -- 5%

 .ףיצר אל ריינ תונוילג לט

 םישטטניא יאצחב ףדה לש וקמוע תא ןייצל שי ,ףיצר ריינ לֶע םיסיפדמ רטאכ

 .(22 = לדחמה תרירב ןכלו 11" ליגרה ףיצרה ריינה קמוט)

 רוזה 60865( לע הטקה *"ע .ידמ ןטק ףד לדוג ןייצת םא הרקי המ תוארל תעכ הסננ

 אמגודה יפל) תואבה תובוטתה תא תולאשה שולטל הנעו תיכנא תופיפצ הלאטל

 :(הנוטארה
 תעכ ביטהל הסנ .!2" תויהל ךירצ ילמינימה ףדה לדוג ,ונבוטיה יפל .48 ,3 ,6
 לוכ' ךניא ,רמולכ .תורוט ידמ רתוי האיגש תעדוה העיפומ :(11.5" רמולכ) 3
 הזט הכוויתו ,(12") 24 ביטהל הסנ .הזכ לדוגב ףד לַע תוווש הברה ךכ לכ סיפדהל

 .רדסב
 לש תובושתה תא תולאשה שולשל תעכ הנעו ,ל"נה הלאשל רוזחל ידכ 640%05[ טקה בוט

 רבכ תינכותה ,18%8 0807 תספדמה םע דבוע התא םא .48 ,3 ,8 :ונלש הינשטה אמגודה

 אל ךתבוטת (9.5") 19 תעכ שיקת םא ןכלו 10"-ל ילמינ'מה ףדה לדוג תא הבטיח

 .22 וז הלאשל בטה .לבקתת
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 ם * < נמ *  ם**לרוש

 :איה האבה,הלאשה

 [0] םיינמי םיילוש

 בחורל סחיב יקפואה ומוקימ לע העפשה ונל היהתט הצרנ ,ךמסמה תספדהל עיגנ רטאכ

 וליאו ,םיות 65 אוה ךמסמה לש רוטה בחור םא :המגודל .ספדומ אוה וילְעט ריינה

 םיילוט ןימימ ריאטהל םילוכי ונא זא ,הרוטשב םיות 80 סיפדהל רשפאמ ריינה בתור

 .םיינמיה םיילוטה בחור תא תעבוק וז הלאשל הבוטתה .םיות 15 דעו 0 ןיבש

 .םירחא תומוקמב דמלנ םהילעש םינפוא ינש דועב םיילוטה לע עיפטהל רטפא :הרצה

 תורושטש ןודזיא

 :הלאשל תעכ ונעגה

 [כ] (ל/כ) תורוט ןוזיא

 ןימימ תרטוימ) "תנזואמ" ספדית אל ךמסמב הקסיפ ףא צא (אל) ל ןאכ הנענ םא
 תורוט ןתוא דבלמ ,ןזואמ ספדוי ךמסמה לכ יזא (ןכ) כ בישנ םא לבא :(לאמטמו

 רהאמ .65אזםה60 וא ,סעהס |₪-ד ,0שגס א100ז-כ ועבקנ שטשרופמב רטא תואקספו

 ."ןכ" הנע ,ןוזיא הצרנו

 תרדיתוא *.לדגו יגוס

 :תואבה תולאשה 6 תא תעכ גצה

 :םירוציקה טוריפ 19 תוא גוס

 1א תוא גוס

 1 'סמ תירבצ תוא-גוס = ןִצ 29 םוא גוס
 ] 'סמ תילגנא תוא-גוס = [!א 2א תוא גוס

 'וכו ,2 'סמ תירבע תוא-גוס = 2% 39 תוא גוס
 3א תוא גוס

 ויה' ללכ ךרדבו ,טמתטמ התא הבט תספדמב םייולת ולבקתיש לדחמה תורירב יכרֶע
 :ןלהלדכ

 פסז ₪7ח1א תספדמב 815 תוספדמב

 350010 = אט ו 2 = אָע
 ₪60.10 = אא 2 = אא

 ? ל"נה םילדגהו םיגוסה לכ תועמשמ המ

 :תויתוא יגוס המכב "חומיט ךות ספדומ תויהל לוכי 084%"%0|| תכרעמב ךמסמ לכ
 הפשב םיגוס 3 דע דועו ,תישארה הפשב םיגוס 3 דע :6 אוה ילמיסקמה םיגוסה רפסמ
 .תינשטמה
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 .הפלחהל םינתינה ,םינוטה םילגלגה םצעב םה תויתואה י'גוס 019צ-ה תוספדמ יבגל

 םינמיס לש םלט טס וב שי :ינוטל-וד אוהו ,תובר תוספדמל םיאתמ א[|גאןז לגלגה

 ,ינוטל-וד אוהט ןויכמ .תילגנאב (5!680158) תולודג תויתוא טס דועו ,תירבְצב

 הווהמה (12) רפסמה .תילגנאב תויתואה יגוספל םג לדחמה תרירב ךועכ וב ונרחב

 םילגלג :(תויתואה לט תיקפואה תופיפצה) ₪1ז0670-ה תא עיבמ לגלגה לט ומשמ קלח

 .15 וא 12 ,10 ק1ז0ה *לעב תויהל םילוכי

 לכבו ,תילגנאו תירבע ,תויתוא יגוס 2 ללכ ךרדב ויהי סס0ז אגזחןא תוספדמ יבגל

 188 07800165 תספדמל םיירטשפאה םילדג/םיגוסה .םילדג רפסמ רותבל ןתינ גוס

 :םה קח!ח%סח

 הפה5 58810, 35808, ,6
 אב 5, 500110, 60618, 6
*600516 ,02088 ,640510 ,64055 

 .עסססמ 6856-כ תוספדנ !סאסח 0856 תויתואשט אלא ,5%0| ומכ אוה 6405 *

 .ק]ןז6סה 6-ו ק]ז6ה 12 םג םימייק תורתאה 0017 אזא1א תוספדמ בורב

 תטקבתה אל םוקמ םושבש אלא ,תופשה יתשב םיטסקט םיליכמ תכרעש םיכמסמהמ קלח

 יגוס תא םיעבוק ובש םוקמה אוה ןאכ .וספדוי תויתוא י'גופ וליאב ןייצל

 .'לגנאה טסקטל סחייתמ 1א-ו ,ירבעה טסקטל סחיתמ 1ע :תויתואה

 ,ןייצלו הכירעל רוזחל ךרוצ שי ? 3א-ו 2א ,3ַע ,29-ב טמתטהל ידכ תושעל טי המ
 תויתואה יגוסב סיפדהל הצרנ םתוא רשא טסקטה יעטק תא ,תדמל אל ןיידעט ןפואב
 .1א-בו 1ע-ב קפתסנ תעכ .רחואמ רתוי בלטשב הטענ תאז .ל"נה

 ת* קפואה הד"מה תיזיוו >

 :לשמל .םינוט םיבחור תולעב תויתוא יגוס בוריע ךות סיפדהל רטפא ,ליִעַל רומאכ

 לע לכתסנ םא .ק1ז6ה 12 תולעב תויתוא םֶע ₪1ז0ה 10 תולעב תויתוא ברעל רשפא

 (טטניאב םיות 10) 10 אוה םיותה לכ לש 7ק17078-ה םא זא ,םיות 60 הב טיט הרוט
 ,12 אוה םיותה לכ לש 7ק117068-ה םא ךא .םיטטניא 6 הרוטה לש יסיפה בחורה היהי
 לט יסיפה הבחור תויהל ךירצ המו .םיטטניא 5 קר הרושה לט יסיפה בחורה היהי
 ? םיגוטה *נשמ תויתוא הב ברענ םא הרוטה
 רטמרפה ןתונ ל"נה הי'עבל ןורתפה תא

 (טטניאב םיות) תיקפוא תופיפצ

 :תואבה תורטמל תינכותה תשמתשמ וב רטא

 תויקפוא תודימ יבושיח .|!

 לט ללוכה בחורה לש (םיטטניאב) תוטלחומ תויקפוא תודימ תעדל ךרוצ טי

 לטו הרוש לכ לש םיילאמטהו םיינמיה םיילוטה ןיבט םיקחרמה לט ,ףדה

 היהת אל רשא הדיהא הספדה ץעצבל תנמ לע ,(םיילוטה תוסינכ) 1ה06ח%5-ה
 .ק[זז6ה ייונישמ תעפטומ
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 םיתוור ילדוג תציבק .2

 ,םיעובק םיתוור :ןוגכ -- ןוזיא אלל םיתוור םיספדנ םהבט םירקמה לכב

 ולדוג -- הלבט לש תורוטב םיתוור וא ,05אזפ₪50 וא 000 תורוטב םיחוור

 .תיקפואה תופיפצה רטמרפ יפל עבקנ חוור לכ לש

 ילדוג ןהב רשא ,00ז אהדה]א תוספדמל סחיתמ ונניא הז ףי'עס :הרצה]

 .[םייוצמ םה םהיניבט ם'ותה ילדוג יפל םיעבקנ םיחוורה

 .1ע תויתואה גוס לש ?ק11078-ה אוהש ,לדחמה תרירב ךרע תא לבקל ידכ =אזפא טקה

 דע---מ דומיטע

 תולאשה יתש תא גצהו (ךטמהב רבסוי'ט ,"ליבומ ות תוויר") אבה רטמרפה לע גלד

 :תואבה

 [ןוטאר] .סמ דומעב הלחתה

 [ןורחא] דומְע רחאל םויס

 םיצור םא .ךמסמה לכ דמועי ,ל"נה תולאשל לדחמה תורירב יכרע תא םילבקמ רטאכ

 ? יטומיש הז יתמ .םויסל דומעו הלחתהל דומע ןייצל רטפא ,ךמסמהמ עטק קר דמְעַל

 .1! דומב םילימ המכ תונטל תטלחהו ,םידומע 20 ןב ךמסמ תספדהו תדמיעט היננ

 ךירצ התא ,[!1 ירהחאש םידומעה דומיע לע עיפטי אל הטְעצתטש יוניטהש הוטב התא םא

 .!!.....דומְע רחאל סויס 11.....דומעב הלחתה :!! דומָע תא קר טדחמ דמץל

 .ןורחאה דומעב הלכו ,11 דומעב לחה טדחמ דמֶעל ךילע ,ךכב חוטב ךניא סא ןא

 רחאל דעו הלחתההמ ףךמסמה תא תדמָעמ הטעמל תינכותה ,יקלח םוחת דומיע לט הרקמב

 םוחתב םילולכה םידומעה רובע קר סלפ תרציימ לבא ,"ןורתא"כ ןייוצט דומה

 .י'קלחה

 הספדהל ץבוקה תביחכ

 :האבה הלאשה תגצהל 5אז==א טקה

 [2] ןנוכל טלפה

 התע ךל תנתינש איה ךכל הביסה ;םאזשח י"ע רתוי םדקתהל לוכי ךניאט בל םיש
 .ךנוצרכ םימייוסמ םיכרע תונטלו תובושתה לכ תא ןטבמב ןוחבל תונמדזהה
 הספדהל ץבוקהש הצרנ ללכ ךרדב יכ ,2 אוה הנורחאה הלאשל לדחמה תרירב ןרֶע
 התא ילוא לבא ."מ" גוסמ ץבוקה אצמנ ובש טילקת ותואב אצמיי ("ה" וגוסשט ץבוק)
 'סמ ןנוכב אצמנה טילקתבש וא ,םידמועמ םיצבקל דחוימ טילקת ךל היהיט ןיינועמ
 648605( שקה :תאז הטענ .1 'סמ ןנוכל בתכיי טלפהש הצרת זאו ,םוקמ יד ןיא 2

 .הנורהאה הלאשל 1 בטה כ"חאו
 תעכ .והשלכ רתא טשקמ לע שקה רחא שקמ לע הציחל י"ִע ךשמה העדוהה העיפומ רשאכ

 התיה אל וז העדוה .תינכותה סילקת תא ףילחהל רטפא :תפסונ העדוה העיפוה

 ןנוכ לא בתכיי טלפהט םיטקבמ רטשאכ לבא :2 ןנוכל טלפה תא ונטקיב וליא הֶעיפומ

 ןיבל תינכותה תא ליכמה טילקתה לא טלפה ץבוק תביתכ ןיב הרירבה תמייק ,1
 וז העדוה .(הספדהל םיצבק תרי'מטל דחוימ טילקת ילוא) רחא טילקת לא ותביתכ
 ןכ ינפל ףלתוהו רתאמ ,1 ןנוכב אצמנ תינכותה טילקת ןיא הז עגרב םא םג העיפומ
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 .2 ןנוכ לא בתכיי טלפה תאז לכבט ונטלתהו ,ונטרתתהט תיננ לבא .רתא טילקתב
 .טירפתל ונרזה :64%0₪| לע תעכ טקה

 דומ*עה

 יאט דע ,תולאטה לכ תגצהל =אזשה תעכ טקה .תושדח ךמסמה לט דומיעל בוט סנכ'ה
 ןוגכ) םדוק תינישש םירטמרפהט עתפומ התא ילוא :ךסמב לכתסה .רתוי םדקתהל רשפא
 .טדחמ ועיפוה תעכו ורמשנ אלא ,ותכשנ אל (50 םוקמב 48 :רוטב תורוטה רפסמ

 .ךמסמה לא םינכדועמה םירטמרפה לכ םימשרנ דומיעה ליחתמט עגרב :ללכ

 ינפל העצוב ךמסמב םירטמרפה םוטיר תלועצפ לבא ,ךכל בל תמט אל ילוא םדוק
 .תינכותה טילקת תא ףילחהל תורשפאה לע העדוהה הגצוהש

 ,הנושארה הלועפה רשאכ) דומיעה ליחתיו ,והטלכ שקמ לֶע שקה :2 ןנוכל דמענ תעכ
 .(ךמסמה לא םירטמרפה םוטיר איה ,רומאכ

 .דמועמה ךמסמה לט ומש די לע םירצונה םידומעה ירפסמ םיעיפומ דומיעה תלב
 םיכמסמ דחיב םידמעמ םא .דומע ותוא לט ותביתכ תמייתסמ רטאכ עיפומ רפסמה
 די לע גצומה רפסמה ,ינשל תרבועו ןושטארה תא תמייסמ תינכותה רטאכ זא ,םידחא
 .הז ךמסממ רצונט ןורחאה דומעה רפסמ אוה ןושארה ךמסמה לט ומס
 רטשאכ .62%א606| שקמה לע (תכשוממ) הציתל י"ע עגר לכב דומיעה תא קיספהל רטפא
 דע רוציל תינכותה הקיפסהש םידומעה תומכ תא ליכי טלפה ץבוק דומיֶע םיקיספמ
 תעב רצונש ןורתאה דומעה לש ורפסמ תא תעדל לוכי התא ,ליעל רומאכ .הקספהה ץגר
 .דומי'עה תלועפ תא תקספהש
 גצומ ךכ רחאו ,ורצונש םידומעה רפסמ הישט-ודה תרוטב גצומ דומי)עה םויס םַצ
 .טירפתה

 הספדהה תלחתה

 פא אוב ,2 ןנוכ לט סקדניאה תא גצה .ונדמיעטש ךמסמה תא סיפדהל הצרנ תעכ
 .("מ" גוסמ ץבוק לש הכירעל הסינכ ומכ) 66|56ז 00 שקהו ,ה תושטדח
 תרדיס הל'תתמו (הז הרקמב 3) ץבוקה ליכמט םידומעה רפסמ גצומ תישט-ודה תרוטב
 .תלצפומ תספדמהש אדול ךילצ ,היט-ודה תא ליהתתש ינפל :תולאט

 (ל/כ) דומע לכ רחאל הריצע
 תנזה ןקתמ שי םא :ריינה תנזה תטישל םאתהב "ל" וא "כ" םיביטמ וז הלאטל
 תרחא ,"אל" ביטהל רטפא (60% 5ה886 [80068 ןא [ץ"8ס%סח [88067) ריינ
 ."ןכ" םיביטמ

 ."ןכ" הנע

 (ל/כ) ההובג הספדה תוכיא
 הספדהה תורי'המ םא ההובג תוכיאב הספדה לבקל רשפא 00] אא781א תוספדמב
 רטאכ ההובג תוכיאו תוהגהל הכומנ תוכיא טקבל יוצר .ךפיהלו ,הכומנ
 .תיפוס הספדה ם'עצבמ
 ."אל" הנע
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 5 הספדהו דומ'ע :יטימח קרפ

 גלדל םידומָע המכ לָע

 ,עגר לכב הספדהה תא קיספהל רטפאט ןויכמ .םידומְע 9 דע לע גלדל רטפא

 לכ הביסמ בטיה האצי אל םתספדהט םידומע תרזוח הספדה סיפדהל ךכ רטפא

 .0 איה לדחמה תרירב .איהש

 .0 הנִּע

 םיקתוע המכ
 .םיקתוע 99 דע לש הספדה טקבל רשפא

 .4 הנע

 תשקה י"ע ,ןלהלש תוצדוהה תא ןכו ,ל"נה תולאשה תרדס תא קיפפהל רטפא תצ לכב

0 

 ידכ םאזשה שיקהל טי :תועדוה יתש תועיפומ ל"נה תובוטתהו תולאטה תרדס ירחא

 :הינשל הנושארה העדוהה תגצהמ רובעל

 ... אוה ףדה בחור
 םא) םירוטה רפסמ ןובטהב תקלנ רשאכ ,הספדה יותב אוה גצומה ףדה בחור

 .םירוטה ןיבש םיחוורהו (ירוט בר ה'ה דומילה
 םיאתמה ריינה תא הליכמ תספדמהט אדול ,₪%ז=ח-ה תטקה ינפל ,ןמזה והז

 .בטיה ןקתומ אוהו

 םיילוט תַעיבק
 תאו ,הנימי'ו הלאמש הספדהה שאר תא זיזהל רטפא וזה העדוהה תגצה םָצ
 .םיציחה יטקמ תעברא תרזעב הטמלו הלעמל ריינה

 תוספדמב :דבלב דחא ןווכב ריינה תא זיזהל רשפא תומייוסמ תוספדמב :הרצה
 הלאמש/הנימי תיסיפ זז ונניא הספדהה שאר ([1א56 קחא[אדזשא5) תורוש
 רפסמל םאתהב ועבקיי תאז לכב םיילוטה ךא ,םיילוטה תעיבק ןמזב
 .םיציחה ישקמ לע תוטקהה

 תא הניטקמ וא הלידגמ וז הדוקנב םיילושה לש תינכימה הץעיבקה :הרצה
 םיילוש" ףיעסב ,ליעל האר) דומיעה ןמזב ועבקנש םיינמיה םיילושה
 .("םיינמי

 .הספדהה תא הליהתמ =אז=8 לע השקהה ,תאז רחאל

 הספדהה ת"נפות ווצעדוה

 תספדמהט ןמזב .תיט-ודה תרוש לט ןימי דצב םיות ינש הגיצמ הספדהה תינכות
 הליחתב גצומ ונלט הרקמב .ספדנה קתועה רפסמ תא ןי'יצמה רפסמ םט גצומ ,הסיפדמ
 תספדה תֶעבו ,03-ל רפסמה ףלחתי ןושארה קתועה תספדה םויס רחאל ,04 רפסמה
 .01 םש גצוי ןורחאה קתועה
 טקה :תאז הטְנ .!6+6 65[ שיקהל ךירצ הספדהה תא ינמז ןפואב קיספהל םיצור םא
 ךודבט ינפמ תאזו ,דיימ הרצע אל תספדמהש הארנכ .הספדהה תא רוצעו א!
 .תרצענ תספדמה רבד לש ופוטב לבא .טסקט לש תמייוסמ תומכ ליכמ 58::80-ה ללכ

 הז הרקמב :הריצעה תביס ל"נה םיותה ינשב העיפומ ,תרצוע תספדמהט םעַפ לכב
 ."ליעפמה ידי לע הריצְע" םינייצמ םהו 1! םיותה םי'ץעיפומ

 [םא 76 | 3.15 הרודהמ אסז081!| םילילמתה דבַצמ



 הספדהו דומי'ע :יטימה קרפ : 6

 רזתו ומלענ האירקה ינמיס :(531:7+ק:656) ק61אז טקה .הספדהה תא תעכ ךיטמנ

 הרקמ לכבו ,תונוט תוינכט תוביסמ רוצָעל הלולֶע תספדמה ."קתועה רפסמ" ץיפוהו

 עיפות ריינ ןיא םא ,לשמל .ל"נה םיותה ינשב הריצעה תב'פ תא העידומ איה הזכ

 .ןלהל העיפומ הספדהה תינכות תועדוה לט האלמ המיטר .נא העדוה

 תספדמה הסכמ ,רמגנ ויד טרס ,ריינ ןיא :ןוגכ) תינכט הביסמ הריצע לט הרקמ לכב

 :אבה רדסב לועפל ןילע ,(חתפנ

 .(ויד טרס ףלחה לשמל) הלקתה תא ןקת .1

 .ה60צ בצמל תספדמה תא אבה .2

 .סה[אז לע שקה .3

 הספדהה תועצדוה

 1ה56"% 6ה15!8ה א ק"1ח5אהח66] = אא תילגנא א הפינמ סנכה

 1ה6"56 הפסחשסא ע קזוהסאה66|] ₪ץ ץֶּפ תירבע ע הפינמ סנכה

 קבססז 0% 0 נא ריינ ןיא

 אזוסססח % 00 דס ויד טרס

 586% [" ג נמ רי'נ ןיזמ

 קתוהססח ו-8 קס תנ תקתונמ תספדמ

 תהז0סאהה6 [8||טמ6ס תח מח הרמוח תלקת

 סוחט ז 6361075 [8% (%ב קת תרוטקת תלקת

 15606 א6א< 6 6 ףד שטדח ףד סנכה

 67060 0806 ק6סט"ה ₪1 1ד ףדה תרזהחה קודב

 .תועדוהה לכ תולבקתמ תספדמ לכב אל (!) :תורַצה
 םילנגיס בשחמל הולשל תולולע תונוט תוספדמב תומוד תולקת (2)

 .תונוט תועדוה ץעץיפוהל תולולְע ןכלו םינוט
 תא המצעב הריזתמ תספדמה ובש בצמל תסתי'תמ הנורחאה העדוהה (3)

 ,(דחא רוט תספדה רהאל אמגודל) תיקלח הספדה רחאל ושטארל ףדה
 .ןוכנו םלש בצמב רזחוה ריינה םא קודבל שמתטמה לֶו

 ,דומצ לכ רחאל הריצְע ונשקיבש רתאמו דחא ףד לט ותספדה המייתסה יאדו ,םייתניב
 .קה]אז לע טקהו ,בטיה (ףד סנכנש אדו וא) ףד סנכה .ףד העדוה םֶע הרצְע תספדמה

 ל ?בקמכב הספדה

 תא גצה (הנשמ הז ןיא ךא ,ףד תפלחהל הרצע תספדמה רשאכ וא) הספדהה ידכ ךןות
 תולועפ ץעצבל רטפא הספדהה ידכ ךות יכ האור רבכ התא ,ןכבו .2 ןנוכ לט ונכות

 םא סנכיה .הכירעל סנכיהל םג רשפאו ,סקדניאה תולועפ לכ תא עצבל רטפא .תורחא
 .תוטדח ךמסמה תכירעל ןכ

 בל םיט .ספדוהש ןושארה דומעה םֶע ותוא הווטהו ,ולש ןוטארה ךסמה לכ תא ראה
 .0עגס וא םיזכרוממ םניה ךסמה לע רשא םיעטקבו תורושב הספדהה תואצותל

 לע הספדהה תא רוצעל רשפא ,ליבקמב הספדהו הכירע לש בצמב םיאצמנ רשאכ רשאכ םג
 תרושב רפסמהו ,דחא קתוע לש הספדה םייתסתש רהאל .41%+6%א06|[ לע הטקה ידי

 .הספדהה תא רוצע 03-ל ףלחתי חי<ט-ודה
 אוהט יפכ ךמסמה םֶע האצותה תא הווטהו ,וספדוהש םידומעה תשולש תא ךידיב חק
 .0ש[ז י"ִע הכירעהמ אצ ןכמ רחאל .בשחמה ןסמ לע הארנ
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 07 הספדהו דומ'ע :יטימה קרפ

 הלוט ִּכבו הספדה תר"צלטע

 זא .415+60א66| לע השקהה ידי לע תע לכב הספדהה תא רוצעל רטפא יכ ונדמל רבכ

 הרצענ הספדהה :םתועמשמש ,םיהבהבהמ האירק ינמ'ס 2 ח'ש-ודה תרוטב םיעיפומ

 .ליעפמה *ד* לע תינמז

 תאזו .הספדהה תא ירמגל לטבל לוכ* התא ,הספדהה תריצעל תמרגש רחאל ,הזכ בצמב

 2 ומלענ יכ הארתו 016+68א088 טקה :ומצע שקמ ותואב טומיט ידי לע הטוע התא

 .םיצור םא ,השטדח הספדה ליהתהל תעכ רשפא .ירמגל הלטוב הספדהה .האירקה ינמיס

 ת*ד**מ הספדה

 הספדהה זא ":(ה/א/ת) רובע דומיעה" הלאטל "ה" םיבישמ םא ,קרפה תליתתב רמאנכ

 :תספדמב הספדהל םידומעה םיחלשנ דומיעה תלועפ עוציב ידכ ךות :תידיימ היהת

 .טילקתה לע הספדה ץבוק תביתכ לַע זבזבתמה ןמזב ןוכסיחה אוה וז הטיטב חוורה

 תורטפא םג ןיא :דיתעב רזות שומ'ש הספדהה ץבוקב טמתטהל תורטפאה תא םיד'ספמ

 .תידי'מ הספדה ןמזב הכירעל סנכיהל

 לש לוטיב וא הריצע ומכ ןפוא ותואב קוידב ם'שענ הלוטיבו תידיימ הספדה תריצְצ

 .6+64!4א0₪% לע השקה ידי לע רמולכ ,טילקתהמ הספדה

 םס*"דומע תורתרוכ

 הטשה לדוג תא תבטהמ תינכותה דציכ תדמל הז קרפ תליחתבט דומַעה לדוג ףיעסב 9

 תורתוכ תא ףיסוהל דוע ךרטצנ םש בשטוחט לדוגל יכ ונייצ :ףדה לַע ספדומה

 רשפא ןכיהו ןתעפוה לע טולטל רשפא דציכ ,ולא תורתוכ ןה המ תעכ דמלנ .םידומָעה

 .םידומע ירפסמ סיפדהל

 תורתוכ וליכי הנבת איהט םידומעה יכ דומי'עה תינכותל ןייצל ךתורטפאב שי

 תורתוכ וליכי אל וא ,תונותהת םגו תונוילע םג וא ,תונותחת תורתוכ וא תונוילֶע

 .ללכב

 :דו לַפ יטאמי ח להל
 טסקטה ןיבל הניבו ,תורתוכ לש תורוט שולטל תרגסימ דומְצה שארב תויהל הלוכי

 :תודחא תוקיר תורוש תויהל תולוכי
 טסקטה ןיבל הניבו ,תורתוכ לש תורוט 3-ל תרגסימ דומְעה תיתחתב תויהל הלוכי
 .תודחא תוקיר תורוט תויהל תולוכי

 :תורגפימה יבגל םידחא םיללכ ירהו
 :תורוט 3 תב תרגסמ הלעמל תרצונ זא ,תונוילע תורתוכ דמעל םיטקבמ םא .1

 .תונוילע תורתוכ 3-מ תוחהפ ונטקיב םא וליפא

 לוכי טסקטה ןיבל תונוילעה תורתוכה תרגסמ ןיבש תוקירה תורוטה רפסמ .2
 .9 דע 0 תויהל

 תרתוכ וליפא לדמעל םיטקבמ םא :תונותתתה תורתוכה תרגסמ יבגל ל"נכ .3
 לוכ* הוורה תורוט רפסמ :תורוש טולש תב תרגסמ רצווית ,תהא הנותהחת
 .9 דע 0 תויהל

 ס
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 ו
 ₪2 תונוילע תורתוכ 2צ
 = - וכ ורה וש פו

 [ חוור תורוש 0-9 ]

 [-------ה

 ט ס ק ט תו ר ו ט

 [ תוור תורוש 0-9 ]

 ב ות
 [2 תונותחת תורתוכ 27

 3 הי

 תוקירה תורוטה רפסמ זא ,תונותהת םגו תונוילְע תורתוכ םג םיטשקבמ םא .4
 ןיבש תוקירה תורוטה רפסמל הוושט היהי הנותחתה תרגסמה ןיבל טסקטה ןיבט
 .טסקטה ןיבל הנוילְעצה תרגטמה

 רצווית אל ,תונותתת דמעל םישטקבמ ןיאו תונוילע תורתוכ דמְעל םיטקבמ םא .5
 .תונותחתה תוקירה תורושה אלו ,הנותחתה תרגסמה

 רצווית אל ,תונוילְע דמעל םיטקבמ ןיאו תונותהת תורתוכ דמעל םיטקבמ םא .6
 .תונוילעה תוקירה תורושה אלו ,הנוילְֶעה תרגסמה

 תומוקמה 6 ךותב רתויה לכל תורתוכ שולט לט דומיע טקבל רשפא לכה ךןסב
 .םיירשפאה

- 

 םישל ידכ תורתוכה תא דומיעה תינכות חקית ןכיהמ גטומ ללכב ךל ןיא םייתניב
 תורוט" ךורעל דמלתו ךמסמה תכירעל רוזתחנ טעמ דוע .ל"נה תורגסמה ךותב ותוא
 ילבמ םג לבא .תורגסמה ךותב דומיעה תינכות םקמת םתואש "םירוצי"ה ןהט ,"תרתוכ
 .ןהיתונוכת לע ןאכ דומלל םילוכי ונא ,תרתוכ תורוט ונכרע ןיידעט
 סעגפ האן6הז וא ,סשגס |₪-ז ,"תזכרוממ" ,"תנזואמ" תויהל הלוכי תרתוכ תרוש
 .(םירחאה םיגוסה תטולשמ דהא ףא תלעב הנניא םא "תנזואמ" תארקנ הרוט)

 :תורגפימה ךותב תורתוכה טסקט םוקימ ילל
 תרתוכ :הלש גוסה יפל הרוטה ךותב םקומת "תנזואמ" הנניאש תרתוכ .1

 הרוטה ןימיל דמצות 0020 81637 תרתוכ ,הרושה זכרמב םשטות "תזכרוממ"
 .'וכו

 :ןמקלדכ ,דומיעה לש םירטמרפה יפל הרושה ךותב םקומת "תנזואמ" תרתוכ .2
 .הרוטה בחור לכל ןזואי תרתוכה טסקט :תנזואמ -- מ

 .הרושה לש ימינפה דצל דמצוי תרתוכה טסקט :תימינפ -- 5
 .הרושה לש ינוציחה דצל דמצוי תרתוכה טסקט :תינוצית -- ח

 םידומעב ןימי' דצו ,םייגוז םידומֶעב לאמטש דצ אוה "ימינפ דצ"]
 .םייגוז-יא
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0 
 םידומעב לאמש דצו ,םייגוז םידומעב ןימי דצ אוה "ינוצית ךדצ"
 .[םייגוז-יא

 תתל ךירצ ,לאמשל קלחו ןימיל דומצ היהי תרתוכה טסקטמ קלחט םיצור םא .3
 הגהחס םיגציי'מ * ינמיס) הזצכ הנבמ תלעב תויהל הכירצ תרתוכהו ,מ רטמרפ

6%5): 
 הלאמט"דומצ"היהי"הז"קלהו ₪ 9 . "  הגימי"דומצ"היהי"הז"קלה

 תורתופכ לש דומיעו הנכה

 תורוש טולט הצרנ .דומיעל תורתוכ וכותב ןיכהל ידכ תוטדח תא ךורעל רוזהנ תעכ

 :תורתוכ

 תיתחתב ספדות ,ךיראתהו העידה רוקמ תא ןייצנ הבש העובק תחא תרתוכ --
 :םידומעה \

 תיתחתבו שארב הנספדות ,םאונה םט ץעיפוי ןהבט ,תופלחתמ תורתוכ 2 --
 .םידומעה

 שקה * םוקמב) האבה תרתוכה תא שקה הקירה הרושבו =\אזפהח שקה ,1 'סמ הרוטל אוב
 :(40|ן6+50406 א"ז ,"ץעובק תוור"

 9|..2 8 ₪ " * "ץראה"*ןותע3

 ונלביק .("ןותחת ץח" כ"חאו 000) סטהפ 350 אלא ,הרוטשה ףוסב םאזשה טיקת לא

 הרוט ךותל דמועת איה ,3 הרפסמט ןויכמ ."תנזואמ" איהו 3 אוה הרפסמט תרתוכ
 יפל תאזו ,הנותתתה תרגסמבש 3 'סמ הרוש ךותל וא ,הנוילעה תרגסמבש 3 'סמ
 הנממ םלעתהל דומיעה תינכותל תורוהל םיאשר םג ונא) דומיעה ןמזב ונתריחב
 .(ירמגל

 :תורתוכ דומיצ יללכ

 הנוילצה תרגסמל תורתוכ .1

 תוגסימל סנכיהל לכות ,דומעה טארב התוא אצמת דומיעה תינכות רטא תרתוכ
 ,ליתתה דומעהט רתאל התוא תאצומ תינכותה םא .יחכונה דומעב הנוילעה
 .אבה דומעב לחה הנוילעה תרגסמל סנכיהל לכות תרתוכה

 הנותחתה תרגסמל תורתוכ .2

 .יחכונה דומעב הנותתתה תרגסמל סנכיהל לכות תרתוכ לכ

 דומעב הנוילעה תרגסמל סנכיהל לכות אל תנכיהש תרתוכהש הארנ ,ןושארה ללכה יפל
 ינפמ ,רדסב הז ,רבד ןיא לבא .ליתתה דומצהש רהאל תאצמנ איה יכ ,ןוטארה
 וז תרתוכ ,ללכבו :ןוטשארה דומעה טארב תרתוכ סיפדהל םינווכתמ ונניא אליממט
 .הנותחת תרתוכ תויהל תדעוימ

 :("סכטה תתיתפ") 37 "סמ הרוש לעמ ,האבה תרתוכה תא שקה תעכ

 ב"הרא אישטנ ,רטראק .ג1

 תא הילְע םיש :000 81681 היהת וז תרתוכט הצרנ ונא .000 8450-ב םייס ,ל"נכו
 קתועה תא םישו ,וז תרתוכ תרוט לט קתוע הטע תעכ .[18א= 0080 --?> שקהו ,ןמסה
 .0שגס |6[ד-ל הרוטשה תא ךופה ןכ ומכו ,2-ל 1 רפסמה תא הז קתועב הנש .היתחתמ
 :תלביק
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 ב"הרא איטנ ,רטראק .ג]1

 ב"הרא אישנ ,רטראק .ג2

 ג :הלאכ תורתוכ יתש ןכה ("םירצמ איטנ ירבד") 59 הרוש לַעמ תעכ

 םירצמ אישטנ ,תאדאס .א1

 םירצמ איטנ ,תאדאס .2

 :הלאכ תורתוכ יתט ןכה ("ןיגב םתנמ םואנ") 87 הרוט לֶלמו

 לארשי תלשממ שאר ,ןיגב .מ1

 לארטי תלטממ טאר ,ןיגב .2

 תינכות תנעטנש ןמזב ,בגא .ולש דומיצל סנכיה כ"האו ,תושדח ךמסמה תא רומט תעכ
 ("רובְע דומיעה" הלאטשל הבוטתכ) 5ה66ז טיקהל ,ןמז ךוסהל תנמ לע ,רשפא דומיעה
 .(תוטדח ,ךמסמה םט תאו
 :םמע בשה 1 תרתוכ הלאטל

 .הנוילעצה תרגסמה לא ודמועי "1!" ןהלש יוהיזה ירפסמט תורתוכ = ָּע
 .66אזתק6פ וא 000 |/8 ןה ןכ םא אלא ,תונזואמ הנספדות תורתוכה = מ

 .(הנותתתה תרגסמה לא = ת) מת בטה 2 תרתוכ הלאטל
 .(הנותחתה תרגסמב תנזואמ) מת בטה 3 תרתוכ הלאטל

 תוקיר תורוט רפסמ | :הלאטה העיפומ תעכ .אל בטה | םידומְע רורפס | הלאטל
 .2 בשה .תורגסימה ןיבל טסקטה ןיבש תוקירה תורושה רפסמל תסח'יתמה

 5 כ"הפב ,תוקיר תורוש 2 דועו תורוש 3 תרגסמ לכב :דומצה הנבמ תא טדחמ בטהנ
 .כ"הסב תורושט 10 רמולכ ,תורגסמה יתשמ א"כב תורוש
 4.8 אוה טטניאב תוספדנש תורושה רפסמ ,ונטמתשה םהבט םירחאה םירטמרפה יפל
 תורוט 52 ןיב ןכל וסנכיי 11" ולדוגט ףדב .0815+ תספדמב 5.33 וא 188 תספדמב
 עיגהל אל תנמ לע .015+% תספדמב תורוט 58 ןיבל 188 07800ו05 ק"1הס60-ב
 רבכ רטע ,רומאכ ,םיטימחה ןמ .ףדב תורוש 50 סיפדנ ,ףדה לש ילמיסקמ לוצינל
 רוטב תורוט רפסמ הלאטל :םיעברא ונל תוראשנ ןכל .תורתוכה תורגסימל תולצונמ
 .40 בטה

 םידומעה 3 תא ספדה כ"תא .דומיעה תא עצבו ,5אזשה י"ע תולאשה ראט לכל בשה
 :ורצונש
 .הדיתאה הנותהתה תרתוכה העיפומ םידומעה השולש לכב --
 ."רטראק" איה הנותחתה תרתוכהו ,הנוילע תרתוכ ןיא ןושארה דומעב --
 ."תאדאס" הנותחתהו "רטראק" איה הנוילעה תרתוכה ינשה דומעב --
 ."ןיגב" איה הנותחתה ןהו הנוילעה תרתוכה ןה יטילשה דומעב --

 תינח ןי'ץתו ,ךמסמה ךותב תורתוכה םוקימ תא ןחבתו ,הכירעל בוש סנכיתש יוצר
 תורתוכה טסקפ םוקימ יללכ"בו .,הז ףיעס תליחתבש "תורתוכה דומיע יללכ" ינשב
 .םדוקה ףיעסה ףוסבש "תורגפימה ךותב
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 ם*"דומצע רורפ ?ס

 תורוהל רשטפא ךא ,התָע דע ונישעט יפכ ,םידומע רורפיס אלל סיפדהלו דמְעל רטפא

 קפסל ךילע היהי ,רורפיס טקבת םא .םידומע ירפסמ רצייל דומ*'עה תינכותל

 דע תחא הרפס ןב רפסמ לכ תויהל לוכי רשא ,ןוטארה דומעה לט ורפסמ תא תינכותל

 .ספא ללוכ ,תורפס ץברא

 דומיעב לבוקמ הז רבד :ןוטארה דומעה רפסמ תא סיפדהל אל תינכותל תורוהל רטפא

 .ףדה שארב םידומעה ירפסמ ם'ספדומ םהבט ,םיבתכמ

 תא סיפדהל תינכותל הרות םא םג ספדיי אל אוה ,ספא אוה ןוטארה דומעה רפסמ םא

 דומע ןהל טיט תורבוח לט דומיעב גוהנ הזכ רורפיס גוס .ןוטאוה דומעה רפסמ

 .'נשה דומעהמ השעמל ליחתמ רורפיסהו ,רעט

 םידומעה ירפסמ תא םקמל רשפא .רורפיסה תא םקמל ןכיה תינכותל רמול םג ןךילָע

 ,י'מינפ/ינוציח :רחבנש דצ הזיאב ,תורתוכה תורגפימבש תורוטה 6-מ תחאב

 םיוק ינש ןיב םירפסמה וספדוי "יזכרמ" אוה םוקימה םא .יזכרמ וא ילאמט/ינמי

 ואלו ,תרתוכ הליכמש הרוטב םג םקוממ תויהל לוכי רורפ'סה .(- 121 - אמגודל)

 תונבל תינכותהמ ונטקיב אל סא ,ןכ לע רתי .תרתוכ הליכמ הנניאט הרוטב אקוד

 טולשמ תתאב רורפיסה תא םקמל טקבנ לבא (לשמל) תונותתת תורתוכ רובע "תרגסימ"

 .הנותתתה תרגסמה לכ רצווית ,תונותתתה תורושה

 .לאמט/ןימי םוקמב ץוה/םינפ םידדצב תורתוכה תא םקמנ םעפהו תוטשדח תא בוט דמץנ

 תחא לכ לע ץצבלו ךמסמה תכירעל סנכיהל ךילע ,ךכ דמעל היהי רטפאט תנמ לע

 דמעו 6א]ז י"ע אצ ,תאז תיטָעש רחאל ."(00 05ז" הלועפה תא תורתוכה תורוטמ

 :םיאבה םייונישה םע ךמסמה תא בוש

 הלאטלו ,1ַצ בשה םידומע רורפס-ל ;:פת בטה 2  תרתוכ-ל ,תֶע בטה 1  פרתוכ-ל

 קוידב ודמועי םידומעה ירפסמט םיטקבמ ונאט רמוא הווה .הת בטה רורפסה םוקמ

 המ תוארל היהי ןיינעמ ."!" רפסמ תולעב תורתוכ ודמועי ובט םוקמ ותואב

 ...הרקי
 .וי'הש יפכ םירטמרפה ראש .אל -- ? ותוא סיפדהל ,! בטה ןוטאר דומָע רפסמ-ל
 תינכותה יכ תכווית 3-ו 2 םידומעב לכתסת םא .ךמסמה תא ספדה דומיעה םויסב
 לע דהא "ולע"ש ילבמ ,ם'דומעה ירפסמ תא םגו תורתוכה תא םג בט'ה םקמל הגאד
 .ינטה
 םע רטקהב קר זא םגו ,ינוציהת/למינפ אוה רורפיסה םא קר תמייק וזכ "תובטחתה"
 םירתא םירקמב .(לאמשט וא ןימי ,ץוח ,םינפ) םידדצה דחאל הטענ ןדומיעט תורתוכ
 קלח ותואב םיתוור המכ ריאשהל ןבומכ רטפאש אלא :תורתוכה לע רורפיסה "הלָעי"
 .תרתוכהמ קלחכ האריי רורפיסהש ךכ ,תרתוכה לש

 ם*דומצעל הקולחה

 לט ולדוג תא תינכותה תבשתמ דציכ וניארה הז קרפ תליחתבש "דומעה לדוג" ףיעסב
 תינכותה תטמתטמ הז לדוג אוצמל ידכ .ךמסמה תורוש וספדיי וב רטא ףדב התטשטה
 ."תורוטה רפסמ"ו (1--4) "תורוטה הוויר" ,(8 וא 6) "תיכנא תופיפצ" םירטמרפב
 .48 = תורוש רפסמ ,3 = הוויר ,8 = תופיפצ :םירטמרפה יכרעב םט ונשמתשה

 ללכ ךרדב" איה וז הלאשטל הבוטתה ורוט 48 קכוידב ד ל ל
 וראטיי ל"נה םירסמרפה יכרע םא" :ץדימ רתוי טצמ תקפסמה ,תרחא הבוטת ."אל
 ,תחא הקסיפ הווהי ולוכ אלא תואקסיפל הקולח היהת אל ךמסמה לכב םאו ,םיַעובק
 ."תורוט 48 קוידב ליכי ןורחאה דומְעה ,ילוא ,דבלמ דומְע לכ זא
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 חטשה ךותל ודמועיש תורושה רפסמ לע עץיפשהל יוטע המ הלגמ הנורחאה הבוטתב ןויָצ
 גוסל םאתהב ,10" וא 12" היה תטטה ל"נה המגודב) תינכותה הבטיחט ל"נה
 :(תספדמה

 .ךמסמה ךותב םירטמרפ ייוניש .1

 .תואקסיפל ךמסמה תורוט תקולח .2

 רטמרפה ."תורוטה התוויר" רטמרפה תא ךמסמה ךותב תונטל רטפא תמאב ,ןכבו
 ותונשל ןתינ אלו עובק ראשנ ,תאז תמועל ,(טטניאב 8 וא 6) "תיכנא תופיפצ"
 ותואבטש ירה תורוטה חוויר תא םוקמ הזיאב םילידגמ םא יכ רורב .ךמסמה ךותב

 םייונישל תואמגוד הארנ אבה ףיעטב .ךפיהל ןכו ,תורוט תוחפ סנכהל ולכוי חטשט
 .דומעב תורושה רפסמ לע םייונישה תעפשהלו תורושטה הווירב
 טסקטה בכרה אוה דומעל וסנכייש טסקטה תורוט רפסמ לע עיפשהל יוטעה ינשה םרוגה
 .'וכו תואלבט ,תואקסיפל ותקולח תניחבמ
 הלוכי הנניא הקסיפ ויפלש עובק ללכל םאתהב תלעופ תינכותה ,תואקסיפ יבגל
 לש תדדוב הרוט היהת םידומעה דחאבט ןפואב םידומע ינש ןיב תקלוחמ תויהל
 קלחתהל הלוכי הנניא דבלב תורוש 3 וא 2 תב הקסיפ יכ עבונ םג ןאכמ .הקטיפה
 .םידומע ןיב

 תורוט"ל ןאכ הנווכה ןיא) םיפיעסל תורתוככ תושמשמה תורוטל עגונ ינט ללכ
 ליגרכ תומיי'תסמ הלאכ תודדוב תורוש :(םידומֶע לט תוצר תורתוכ תווהמה "תרתוכ
 וב ,דומעב הנורחא הרוט רותב ראשטיהל דומיעב תולולע ןה ןכ לֶעו "הקסיפ-ףוס"ב
 ,ןכל ,אוה ללכה .אבה דומעל הלוע ,תרתוכ איה וז הרוט ורובעש טסקטהט ןמזב
 ןהיניב ןיאט יאנתב ,הירחא האבש הקסיפהמ דומיעב תדרפומ הנניא תדדוב הרוטש
 .חוור תרוט
 המכל וא תחא חוור תרושל "אצוי" םא .הוור תורושל סהחייתמ ןורחאהו ישילשה ללכה
 ןה -- דומְע לט וטארל ץיגהל ,םידומָעצל הקולחהמ האצותכ ,תופוצר תוור תורוש
 :חוור תורוט 2 "ב" הקסיפ ןיבל "א" הקסיפ ןיב ונראשטהש היננ ,לשמל .תולטבתמ
 דומיעה ךא .דומְע ותואב תוספדינ ןהיתט רטאכ ןהיניב לודג תוור היהישט תנמ לָע
 יתטל "אצי" ןכלו ,"א" הקסיפ לט הנורהחאה הרוטב קוידב םייתסה דומעהט ךכל םרג
 דומעהו ,ולטובי* הלאה תורושה יתש :אבה דומעה לש וטארל ץיגהל התוורה תורוש
 ."ב" הקסיפ לט הנושארה הרושב ליחתי

 הספדההו דומ"עה לע חוק*יפ *וחת

 ,הקיר הרוט החתפנ :0!%+5 טקה .14 הרוטל אובו ,תוטדח ךמסמה תכירעל סנכיה
 עיפומ הקירה הרושטה תליחתב :א!%5+0 בוש טקה תעכ .םאזשה תטקיה וליאכ קוידב
 :העדוה העיפומ תיש-ודה תרוטבו (| דחוימה ןמיסה

 סמבה. 6.6. 012345 85 ₪6 אץצ צץ

 14-מ דחא וילא דימצהל טי רשא ,ם01אגד]סא 60אזה0| [|86-ה אוה דחוימה ןמיסה
 .ל"נה העדוהב םיעיפומט חוקיפה יות
 רשפא ₪88.06. [106-ה תא :ןלהלדכ איה ₪אזשא ומכ לעופ ןושארה 416+0-ט הביסה
 ;אזפא טיקהל טמתשמה תא תירכהל םוקמב .הקיר הרוטב םיאצמנ רטאכ קר טיקהל
 :ףידעמ התא םא לבא .תופוצר םיימעפ !6+ק שיקהל רתוי חונט הארנ ,4!%+ק7 כ"האו
 .תחא םעפ 4!%+6 זא טיקהלו ,ךל הארנש ןפואב הקיר הרושל סנכיהל ןבומכ לכות
 ,דומיעה לע חוקיפ יות םה םינושארה !2 :תוצובק יתטל םיקלחתמ חוקיפה יות 4
 קרפב רבסוי הלא ינש לש םדיקפת .הספדהה לע חוקיפ יות םה ((,%) םינורחאה 2-ו
 .יטיטה
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 דב הספדהו דומיע :יטימה קרפ

 תורוטה חוויר

 עיפומ םהמ דחאש עגרב .תורוטה חוויר לע חוקיפ יות םה 0,1.2,3,4 םיותה הטימח

 תא וז הדוקנב הנשנ ,לטמל ."תורוטה חוויר" רטמרפה לש וכר) תא הנשמ אוה ךמסמב

 וספדוי "השדח העדוה דע" וצ הדוקנמ תורוטה לכ .2 תַצכ טקה :2-ל תורוטה חוויר

 .3 םוקמב 2 לט תורוט תווירב

 תרזתהל םרוג אוה רמולכ ,תורוטה חווי'ר רטמרפב יוניטה תא לטבמ 5 חתוקיפה ות

 .רטמרפה לש ינוציחה וכרע

 תוויר היהי ךליאו ןאכמ .6+05!8 6+5!4 4  :ןאכ טקהו ,36 הרוטל אוב תצעכ

 דחא ונניאש תוקיפ ותו ₪.6. [|36 סינכהל והשלכ םוקמב תעכ הסנ .4=תורוטה

 עמשנ ךא ,הינשל גצומ תטקיהטש ותה :לבקתמ ונניא אוהט תכווית .ל"נה 14-המ

 י"ע וא ,ןוכנ חוקיפ ות טיקת םא קר תאצל לכות הז בצממ .לבקתמ אל אוהו ףוצפיצ

 .6א06| י"ע אצ 6

 הרושב (4%) ינטהו ,15 הרוטב (2%)) דחאה ,חוקיפ יות ינש ךמסמה ךותב םנטי תעכ

7. 

 םאו ,אוהש טסקט לכ ליכהל תולוכי ןניא תוקיפה יות תא תוליכמה תורוטה ,בגא

 ונממ םלעתת דומיעה תינכות ,והטלכ ןפואב טסקט והשזיא ןהי'לע בותכת תאז לכב

 .ספדוי אל אוהו

 .ותוא ספדהו ותוא דמע ,"תוטדה" תא רומט תֶצכ

 .תורושה תווירב םייונישהמ םטרתהל ידכ תמדוקה םע וזה הספדהה תא הווטה

 ות סנכה התע .חוקיפה יות תא תוליכמה תורוטשה תא קחמו תושדח תכירעל סנכיה תעכ

 תורושה יתש לש רדסה תא ףלתה ןכ ירתאו ,הנושארה הרוטה ירחא 18 הוקיפ

 הנושארה הרוטה הפלחהה י'רתאט ךכ ;(40/5 |1א5 הארוהב ךכ םטל טמתטה) תונוטארה

 36 הרוט 'רחא .הינשה הרוטב היהת "...םולשה םכסה םתחנ" תרתוכהו יא היהת

 .2/| סנכה ("םיאניתטלפב הֶדוגב...")
 :ןלהלדכ הנשנ דומיעה ירטמרפ תא .ולש דומיעל סנכיהו ,ךמסמה תא רומט

 :טטניאב תורוש 6 לש הספדה לבקנ ךכ י"ע ;2 = תורוצה הוויר ,6 = תיכנא תופיפצ

 תורוטה רפסמ עובקל ונילע ,התע דע ומכ 8.33" לש הספדה חטט לע רומשל הצרנ םאו
 .ספדהו דמע .(50:6 = 8.33 יכ) 50 = רוסב

 .תורוש רתוי הברה וסנכנ ןושארה דומעב יכ ,3 םוקמב םידומע 2 קר ונלביק םֶעפה

 ,ספדית 0%-ה ירחאט הרוטה :הרוט יבג לע הרוט תספדהל שטמטמ ₪ תוקיפה ות
 .וזה הרוטה יבג לע ספדות האבה הרושה ןכל ."הקיר העוצר" ףא רצווית אל הירחאו

 :ןוגכ ,םי'דחוימ םינמיס רוציל םינינועצמ רשאכ וזה הקינכטב םישטמתשמ
 .5 ן >

 צדה רוס ,טדה ףד

 תוקיפה ות ירחאש הרוטה .טדה ףד ליתתהל דומיעה תינכותל הרומ %| חוקיפה ות
 ליתתי טדחה דומָעצה זא תוור תרוט וז םא ,בגא) אבה דומעַב הנוטארה היהת ל"נה
 "אצו*" םא תומלענ רטשא ,תוור תורושל סתייתמה ללכל דוגינב תאזו ,התוור תרוטב
 .("םידומעל הקולחה" ףיעס ,לי'על האר :דומע שארב עיפוהל ןהל
 ליחתהל תינכותל הרומ אוה .ירוס-בר-דומיע םיטוע רטאכ יטומיט 6%! חוקיפה ות
 ותואבט ןורתאה רוטה אוה 6%-ה אצמנ ובש רוטה םא .האבה הרוטב לתה שדה רוס
 .טדה ףד איה האצותה זא ,דומ)
 :םיאבה םייונישה תא השעו ,תושדח תכירעל סנכיה

 טופית" תוטעל רשפא) םימדוקה חוקיפה יות םֶע תורושה יתטש תא קחמ תישאר --
 .(םהילְע "הפלחהו
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 ןותע3") םידומעה תרתוכט ךכ ,תונוטארה תורושה יתש לט רדסה תא ףלתה -

 .ךמסמב הנוטארה הרושה היהת ("...ץראה

 :ןלהלדכ םירטמרפה םֶע ופוא דמֶע .ולש דומיעל סנכ'הו ,ךמסמה תא רומש

 ןהא בק * 2.........דומעב םירוטה רפסמ

 1........358816ע תוא לדוגו גוס 5...........םירוט ןיב תוורמ

 1........6400516א תוא לדוגו גוס ל.........::.:י:*י:י1 תרתוכ

 2........368816ע תוא לדוגו גוס ל.2':...........65555 תרתוכ

 =א2........16(0א תוא לדוגו גוס מע..3..........555..5 תרתוכ

 858808 ........3ע9 תוא לדוגו גוס 39.............םידומְע רורפס

 ₪א618 ........3א תוא לדוגו גוס מ............רורפסה םוקמ

 16...............תיקפוא תופיפצ 100......ןוטאר דומְע רפסמ

 0555............ל'בומ ות חוויר 5...........?ותוא סיפדהל

 100............'סמ דומעב הלחתה 5..........תוקיר תורוט רפסמ

 9999............דומע רחאל םויס 6..............תיכנא תופיפצ

 2.5.5. 5% 6 ]1 כל טלפה 2..............תורוטה תוויר

 40.........רוטב תורוטה רפסמ

 * םגןפצ 22... 5:54:55 977ד לדוא
 הש88ה1........12ץע תוא לדוגו גוס 0.............םיינמי םיילוט

 ה1........58012א תוא לדוגו גוס 555.............תורוט ןוזיא

 2........0212(41) תוא לדוגו גוס
 ם([2........12]17א תוא לדוגו גוס

 א]/39........12 תוא לדוגו גוס
 3........600810א תוא לדוגו גוס

 12...............תיקפוא תופיפצ

 :םיאבה םיטרפל בל םיש .ךמסמה תא ספדה דומיעה םויסב

 .רוטה בחור לע אלו ,ףדה בחור לכ לֶע "תונזואמ" םידומעה תורתוכ --
 .רוטה בחור לע אלו ,ףדה בחור לע םיזכרוממ םידומעה ירפסמ --
 בחור לע -- תוזכרוממ וא לאמטל ,ןימיל תודומצ ,תונזואמ טסקטה תורוט --

 .רוטה
 .תרתוכ יבג לע םידומע רורפיס לש הספדה ונמגדה הנווכב --
 ריינה תא הריזחה תספדמה ןכל .טסקטה לש האירקה רדסל ההז היה הספדהה רדס --

 תוי'הל אל הלולְע וז הרזחה ;:ינשה רוטה תספדה תא ליחתהל הדמע רשאכ ףדה שארל
 טפדוי ,תינרוחא ריינה תא ץעינהל תלגוסמ הנניא תספדמה םא) ירמגל תקייודמ
 .(אבה ףדב ינטה רוטה

 ליתתי "סכטה תהיתפ" זא ,טדח רוטב ליתתי ונלט ךמסמב "ףיעס" לכט תעכ הצרנ םא
 דומעה לט ןוטארה רוטב ליתתי "םירצמ איטנ 'רבד" ,ןוטארה דומעבש ינטה רוטב
 :תאז תוטעל הסננ .ינטה דומעה לש ינשה רוטב ליתתי "ןיגב םחנמ םואנ"ו ,ינשטה
 תרתוכ לש הרושה ינפל תתא לכ ,6% םע תורוש 3 סנכהו ,ךמסמה תכירעל סנכה
 אמגוד ןאכ םיאור ונא .םירטמרפב יוניט אלל ךמסמה תא ספדהו דמע ךכ רחא .ףיעסה
 .₪ היה וליאכ לעופט (%-ל
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 "א6:7ק" --- קלחתמ וניאש צטק

 ,ךמסמה תא רומט .6%% הוקיפה יות םע תורושה תא קחמו ,תושדח תכירעל בוש סנכיה

 ,ספדה .40 םוקמב רוסב תורוש 42 :םירטמרפב דיחי יוניט ךות ותוא דמְעו רוזחו

 טסקטה וליאו ,1 דומְע ףוסב הספדנ "ןיגב םתנמ םואנ" הרוטה :הרק המ בל םיטו
 רמאנ םידומְעצל הקולחה ףיעסב םנמא .2 דומעב ספדנ ולט תרתוכה איה וז הרוטשט

 ,הירחאט טסקטה תורוט ןיבל ףיעס תרתוכ ןיב הדרפה יא אוה דומי'עה יללכמ דחאט

 תרתוכה ןיב תוור תרוט םוש היהת אלש אוה הדרפהה יאל יאנתט םט רמאנ םג ןא

 םהנמ םואנ" תרתוכה ירתא הוור תרוט הנשי ונלטש הרקמבו .הירחאט הקסיפה ןיבל

 דחיב תרתוכה תרוש תא "םיירגוסב רוגסל" ונילעו ,הרירב ןיא הז הרקמב ."ןיגב

 םינוכמה ,8%| ... 5% הוקיפה יות ינש םיטמטמ "םיירגוס"כ .הירחאש תורוט המכ םָע
 ןיב הנקלתתת אל הלאה חוקיפה יות ינט ןיבש תורושה לכ .=אכ א5[9-ן 8₪56]א א[[ק
 עטקה זא ,תוקיפה יותב םוחתה עטקה לכל םוקמ יד ןיא יתכונה דומעב םא :םידומע

 .אבה דומעל ותומלשטב רבטוי
 :םה %6567ק-ה תקינכטל םיירקיעה םיטומיטה

 :(ונלט הרקמב ומכ) טסקטהמ דרפות אל תרתוכט חיטבהל --
 :םידומע ינש ןיב קלתתת אל הלבטש רומטל --
 וא הנומתל דעוימ הוורה רטאכ ,דחא דומעב דחיב חוור תורוש רפסמ רומטל --

 .טוטרטל

 הרושל תתתמ 5/-ו ,"ןיגב םחנמ םואנ" לצמ 8% סנכהו ךמסמה תכירעל רוזת תעכ
 .(".םולשטב "תוקבד....הרזֶע") הקסיפב תיטילטה
 הרבע תרתוכה םעפה .ותוא ספדהו ,םירטמרפה םתוא םֶע ותוא דמְע ,ךמסמה תא רומש
 תכוויתו ,42 םוקמב רוטב תורוש 44 םַע םעפה ךא ,בוש ותוא דמֶע תעכ .ינטה דומֶעל

 .עטקה לכל םוקמ יד היה ןוטארה דומעב יכ ,הלועפל סנכנ אל 95:7-ה םעפהש

 הפפדהל אלט תורוחט

 תורושה לכ :"םיירגוס"ה תטיטב םה ףא םילעופ אג ... 4 חוקיפה יות גוז
 תוקיפ יות .ירמגל ןהמ םלעתת דומיעה תינכות :וספדוי אלו ודמועי אל םהיניבש
 םיטומיט םנטשי הלאכ חוקיפ יותל .5אס אס קהא[אז-ו 1]850א א0 קחא]1אז םינוכמ הלא
 .םינוש
 ,םיבר םינותנ םנטי הרוש לכב .טדוחל תתא סיפדמו דמעמ התאט הלבט ךל שי :אמגוד
 תורוש המכ הנייהת טדוח לכב ,תאזל ףסונ .טדוחל טדוחמ םינתשמ םהמ םיטעמ קרו
 :אמגודל) "העונת" לכ ןהב התיה אלו רחאמ ללכב ןתוא סיפדהל ךווצ היהי אלש
 .(דהחא דבועל תשדקומ הרוש לכו ,תופסונ תועשטב הדובְע לע ח"וד איה הלבטה
 ו,רומט ."ןייד" ירחא '%%-ו ,"ןיגב" ירתא 8%, סנכהו ,הלבס ךמסמה תכירעל סנכיה
 .וטפדוה אל חוקיפה יות ןיבש תורוטהט הכוויתו ספדהו דמֶפ

 תוקיפה י'ותו ךסמ דה

 :ןלהלדכ םהב תבשחתמו חוקיפה יות לכ תא הריכמ "ךסמ תספדה" תינכות

 .םתרדגהל םאתהב תבשחתמ איה הלאב :(0,1,2,3,4,5) תורוש תוויר --
 .%-ה ינפלש הרוטה הטפדוהט רחאל תקספינ הספדהה :(:) שדח ףד --

 ריינה| ,6%-ה ינפלש הרוטה הספדוהש רתאל תקספינ הספדהה :(6) טדח רוט --
 הז .(תספדמה ידי לע וזכ הרזתה עוציב תורשפאב הנתומ) הלחתהה לא רזחומ
 הרוטה תא ךסמה טארל םיאיבמטש ךכ ידי לע ,ינטה רוטה תא סיפדהל רטפאמ
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 םיזיזמ הספדהה תליהת ינפלו "ךספמה תספדה" תא בוש םיליעפמ י/-ה ירחאט

 .ינשה רוטה תספדה ליתתהל הכירצ ובש םוקמל תספדמה שאר תא

 .םהב תבשהחתמ הנניא "ךסמה תספדה" תינכות :(8,5) (;;ק --

 .הודגהל םאתהב םהב תבטחתמ תינכותה :(א,צ) א0 קשזאְז ---

 ם*נ וש םתתודויחוא "גוסב הסטפדה

 תויתואה יגוס תא ץובקל דציכ הז ףיעסב דמלנ תויתוא ילדגו יגוס ףיעסל ךטמהב

 ,יטפוח ןפואב םינוט םיגוסמ תויתוא בברעל רשפא ללכ ךרדב .ךמסמה ספדוי ןהבט

 3 לַע הלוע ונניא דחיב םידמועמה םיכמסמה לכב םינוטה ם'גוסה רפסמט ןמז לכ

 .תינשמה הפשב 3 דועו תישארה הפטב

 (ק[ך68ה) םילדג תולעב תויתוא בוריעב תוריהז גוהנל שי ₪0ז אגדח]א תוספדמב

 .תחא הרוטב םינוט
 אלל טעמכ םינוט םילדגו םיגוסמ תויתוא בברעל רטפא 015צ אה=6| גוסמ תוספדמב

 .(ישישה קרפב הז אשונ לע םיפסונ םיטרפ ארק) תולבגמ

 יגוסב שמתשנ יכ הז ךמסמ לש דומיעה ירטמרפב בותכ ,רוכזכ .תושטדח תכירעל סנכיה

 :םיאבה תו'תואה

 סגןפצ 1:
 2 360816 = [פ
 2 640516 = |א
 וו 2 368816 = 29
 2 ₪א16[0 = ?א
 ו 2 ₪888 = בפ
 .(10 אוה הז לגלג לש ק60!1ה-ה)) 0 ₪₪א8[|0 = 3א

 .תרחא טרופמב ונייצ אלש ינפמ ,1!א-ו 1ץע תויתואה יגוסב ספדוה ךמסמה לכ התע דַע
 הארוה י"ע תאז ןייצל ונילֶע ,רהאל ףלהתי תואה גוסש הצרנ ובש םוקמ לכב ,תעכ
 דע ךכו ,הז תוא גוסב טומיש ךות טסקטה לכ ספדוי ךליאו םוקמ ותואמו ,תדחוימ
 .תואה גוס תפלחהל תרחא הארוה ןתניתש

 תואה ,"נ" תואה לע ןמסה תא אבה .תורתוכה לכ לש תואה לדוגו גוס תא תעכ ףילחנ
 תניי'צמ 3 הרפיסה .8!%+3 טקהו ,"םירצמ לארשי םולש םכסה םתחנ" תרתוכב הנוטארה

 ונבציה הילעש תואהש ינפמ ? 3א אל ץעודמ) 3%צצ תוא גוסל הפלחה תדוקנ איה וז יכ
 "1א/6056-ב ןכמ רתאל תגצומ "נ" תואהש בל םיט .(תירבע תוא איה הארוהה תא
 תעדל ידכ .תוא-גוס תפלחה תארוה תאצמנ וז תוא םע דחיבש ןייצמ הזו ,%[1050"
 4ו!6++ וא (א="אהםש|") 6!2+א שיקהלו ,תואה לא ןמסה תא איבהל ךילע ,גוס הזיאל
 תרסהל דע תאזו ,תואה םוקמב תגצומ 3 הרפסה תא הארת תאז הטעת םא .([="[0אד")
 .הזה םוקמה ןמ ןמסה

 טסקטה לכ ןכ אל םא יכ ,!ע תוא גוסל רוזתל םוקמ אוהט הזיאב סםיבייח ונא תָעכ
 יעבט יכה םוקמה ,תרתוכה לַע קר 3ע תא וניצרט ןויכמ .3ץצ תואה גוסב ספדוי
 תא ןכ םא אבה .וז הרוט ףוסבש "הקסיפה-ףוס" ות אוה הפלחהה תארוה תא וב ביצהל
 ,תורתוכה לכ לע ל"נכ תוארוה בצה ./16+1 שקהו וצ הרוטב "הקסיפ-ףוס"ה לע ןמסה
 ."ןיגב םחנמ םואנ"ו "םירצמ איט ירבד" ,"סכטה תחיתפ" לע ונייהד
 ףוס" ינמיס ,קוסיפ ינמיס ,תויתוא לע ביצהל רטפא תוא-גוס יוניט תוארוה
 הארוה ביצהל רשפא יא ליגר חוור לע .50"ד 50405-ו ה3הס 50405 לע ףאו "הקסיפ
 .וזכ
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 הספדהו דומ'עצ :יטשימה קרפ
 דד

 :םיכרד לתשמ תתאב תיטענ תוא-גוס-יונ'ט תוארוה תקיחמ

 .הארוהה תא הליכמט תואה לע "הוור" תטקה (א)

 .8016+0 תטקהו ,תואה לע ןמסה תאבה (ב)

 :תואבה תורוטה יתשטב תֶעכ לכתסנ

 ק-65106ה%6 687668 קז5006![8 606 .ברקה הדטב איבצמ םוש חיכוה אל

 .06806 םוא6 6ה%10ה61 50]3 66 ה\וחס-סטשפ 49

 קקחש5105אז םילימהש ךכ ,2א-ו 1א ,תילגנאב תוא יגוס ינטב ןאכ שמתשהל הצרנ ונא

 לע תובותכ ןהט יפכ תויתואב םילימה ראשו ,00058 6456 תויתואב וספדוי 5

 םילימה ראשו ,]א הארוה ולבקי ל"נה םילימה יתטשש גואדל ןכ םא ונילָע .ךסמה

 2א תארוה םיביצמ ונייה :טושפ יד היה רבדה ,*לגנא היה ךמסמה וליא .?א הארוה

 ביצהל םיכירצ ונייה ילגנאה טפשמה ףוס ירחאו ,₪"8ו560 הלימבט ש תואה לע

 טסקטה תא תארוק דומיעה תינכות ירבע ךמסמבו ,ירבֶע ךמסמ והז לבא .!א תארוה

 +6 ,5 ... ,6 ,ת ,6 אוה ל"נה טפשמב תויתואה לש "דוביעה רדס" :לאמסל ןימימ

 .0 0,686 ,8 ,0 0... ,! ,6 ,8 ,ק חת

 הלימבט ח תואה לע !6+1 כ"תא ,%ח8 הללמב 6 תואה לע 4!%+2 ביצהל ונ'לְע ןכל

 .5165!6%100!8 הלימב 5 תואה לע 6+2!4 בוט כ"חאו ,087%67

 ביצהל םעט ןיא ? 1א ,ךמסמה לש יטרדנטסה תואה גוסל טפשמה םויסב רוזהנ ךיאו

 ותכ בשחנ ירבע ףךמסמב "הקסיפ-ףוס" יכ ,הז טפטמ לט "הקסיפ-ףוס"ה לע 1

 ןיבל הדוקנה ןיב תילגנאב 380 50405 ות ףיסוהל איה תצלמומה ךןרדה .ירַבֶע

 .0!ס+1 הארוהה תא וילע ביצהלו ,"הקסיפ-ףוס"ה

 ספדהו דמע ,ךמסמה תא רומט ,ורבסוהש יפכ תוא-גוס-יוניט תוארוה לכ תא תעכ בצה

 .ותוא

 ינט הריכמ וז תינכות ? םינוטשה תויתואה יגוסב ךסמ תספדה תינכות הטוע המ

 :םהו דבלב תוא-יגוס
 ו ב 6

 םיי'טרדנטסה תויתואה י'גוס)

 גוסב םייולת 0815צ תוספדמל ]|12 ם% :י'סרדנסס ירבצ םוא-גוס
 (תספדמה ₪|2]17 אאא :יטרדנטס יזעול תוא-גוס

 גוסב ספדות תירבעה זא ,([00א58 6455) תונטק תויניטל תויתוא ליכמ ךסמה םא--

 .'טרדנטסה יזעולה תואה גוסב תילגנאהו יטרדנטסה *רבעה תואה

 0815צ תספדמ ןיב לדבה שי זא ,תונטק תויניטל תויתוא ליכמ וננ'א ךסמה םא--

 אלא ,'זעולה לגלגב טומיט הטעיי אל 015צ תספדמב :כ0ז אד7א1א תספדמ ןיבל

 .(לנוטל וד אוהט) ירבעה לגלגב קר

 18הא 06 | 3.15 הרודהמ אסז0%:!| םילילמתה דבעמ



 הספדהו דומיע :יטימה קרפ 8

 < אז 5צ אהא: ) הפ"נמ תוריספדמב הספדה

 08ופע %ח66!) הפינמ תוספדמב סיפדהל ,תיסחי :,הבר תוחונב רטפאמ אס"08ו|]

 תילגנא + תירבעב וא ,םידחא בתכ יגוסב שומיש םהב טי רטא םיטסקט (קזו5

 ףדה לכ תא סיפדמ א081"0||-ש ךכל תודוה תאזו .'דכו ,תולודגו תונטק תויתואב

 תויהל םירומאט םיטסקטה רובע "סירות" ריאשמו תַע התואב תנקתומה הפינמב

 ףדה תא תספדמה הריזחמ ,וז הפינמב שומישה םויס םע .תורהאה תופינמב םיספדומ

 הפלחהל השקבכ 29 לשמל) הפינמה תפלחהל הטקב העיפומ ח'ט-ודה תרוטבו ,ושטארל

 הפלחה רתויה לכל הנשי ,הזכ ןפואב .("29 תוא לדוגו גוס" רותב תטמטמה הפינמל

 .הפינמ לכל דומעל תחא

 ןפואב וריצתהל תלגוסמ הנניא וא ,רילנה תא ריזחהל תלגוסמ הנניא תספדמה רטאכ

 םייטמוטוא ריינ תנזה ינקתה םינקתומ רשאכ תומייק הלאכ תועפות) קייודמ

 תפלחה םשל ריינה תא ריזתהל תוסנל אלט תינכותה תא תוחנהל ךילע ,(םימייוסמ

 .תואה גוס יוניט תדוקנ לכב תופינמה תפלחה םטל רוצעת תספדמה זאו :תופינמה

 .א4א60א 16 םירטמרפה ץבוק תא ראתמה קרפב דמלת ל"נכ תינכותה תא תותנהל דציכ

 םיריעז םיחוור ידי לע הטענ הפינמ תוספדמב (0ש5%5ו+ו686וס0ח) תורוטה ןוזיא

 אלו ,(תספדמה גוסב יולת -- םירחא םילדגב םג ךא !/120" לט לדוגב ללכ ךרדב)

 "תודוקנ תצירטמ" גוסמ תוספדמב הטענ רבדהט יפכ תוא לש לדוגב םיחוור ידי לע
 .(00% ₪8071א)
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 דומ >? עב ם>דהחו*מ םיאשונ :*יטשיש קרפ

 תואתחסונ לש הספדהוה תפכירעצע

 לש הספדהלו הכירעל 08%"%0!|-ב תולבוקמה הדובעה תוטיש תא דמלנ הז ףיעסב

 לט תרגסממ תוגרותש הלאכ ,"תוידממ-וד" תואתסונל רקיעב ןאכ הנווכה .תואהסונ

 .תחא הרוטב ווא טיקהל רשפאש "תויראניל" תואחסונל דוגינב תאזו ,תחא הרוט

 ה / וכו -ץה = (א+ץ)(א-+) םג .א = ץ + 2  :לשמל ,איה תיראניל החסונ

 ואדי םיותה תא ןייצל דציכ דמלנ הז ףיעס ףךטמהב :תויראניל תואחתסונ ןה

 .502005071265-כ ןא 50/0050:10%5-כ

 תנכהל טגינ טטרשט יפכ תאז תוטְעל יאדכ תיראניל אל התסונ תכירעל םיטגינ רטאכ

 םיטטרשמ רטא ,קלה ריינ ףד לעכ ךסמה לע זא לכתסהל טי :טדה טוטריט לט הטויט

 ידכ "ךסמ תספדה" סיפדהל רשפא תע לכבו ,וננוצרכ טוטרישהמ קלח םיקחומ וא וילָע

 .טממ ריינ לע תספדומ היהת רשאכ התחסונה הארית דציכ םטשרתהל

 דע 788 טקמה לע תוכטוממ ץהל .40 בחורב תואהסונ םטב טדח ךמסמ חתפ 2 ןנוכב

 החסונה תא "רייצ"ו ,תילגנאל רובע ,35 רוט 5 הרושל אוב ."הקנתי" םלט ךסמ רטא

 :=0ז אסב6-ב ןמזה לכ אצמיהל ךילעש בל םיט .האבה

 (5 הרושט וז) א ₪ ----- ....(8)

 .501-ד םע "+" שקמל לאמשמש טקמה לע םיטיקמ רשאכ רבט-וק ם'לבקמ

 .8-ל 3-ה תא הנש קתועבו ,11 הרושל ל"נה החסונה תא (רוט תקתעה) קתעה תעכ

 תא ספדה תעכ !(1 = תורוש תוויר) 18 תוקיפ ות םט סנכהו 9 הרוטל אוב כ"חא

 :לבקנ .6 איה תיכנאה תופיפצה רשאכ ,ךסמה
 ץ

 א---- ....(0)
2 

 ץ
 א = ל מוטב ....(8)

 :ךכ (8) ההסונ תא תעכ הנש
 ץ2

 א---- ....(4)
23 

 וו טקהְל ,2 הרפיסה לע ןמסה תא םיט :תורפסל 5שקסזפסז!ק% תנוכת ןת ןכ ירתאו
 .2-ו ל" םש ונלביק .ךסמה תא ספדה בוש .3 הרפיסה יבגל ןכו ,הלעמל ץח םֶע

 :האבה התסונה תא "רייצ" :הטושפ רתוי ,תרתא הטיטב המוד רבד לבקנ (8) החסונב
 :(תחא הרוש 2 תא "דירוהל" ךרטצת ,ןכ) ןאכ התוא האור התאט יפכ קוידב
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 דומיעב םידחוימ םיאטונ :יטיחט קרפ : 0

 שי ג ....(8)

 םינייוצמ 5טק6ז106"50-ה תנוכת ילעב םיותהש בל ם'ט .ךסמה תא בוט תעכ ספדהו

 םג .(תכווינט יפכ 0אסשה|[א5 הז ןיא ךא) 0ה₪6!וה6 ומכ ,םתחתמ וק ידי לָע

 50068-5 508 ןיב םילידבמ .םתתתמ וק םֶע ם'גצומ 5טספסז!ס% תנוכת ילעב םיות

 .המאתהב ןוילע וא ןותהת :ץח הלגתמ זאו ,ותה לא ןמסה תא םיאיבמט ךכ י"ּצ

 לע תיארנ (8) ןהמ תחא קר לבא ,הינטשל תחא תומוד יד (8)-ו () תואחסונה יתש

 הטישל ונקקדזה עודמ הלאטשה ןכ םא תלאטנ .ספדומה ריינה לע ומכ טעמכ ןסמה

 :וז הלאשל תובוטת יתש ? () תא ונכרֶע התרזעבט

 :וניארש יפכ ,םינוט םיטומיט םהלטש 5שם- 8 5ט06:-50"!ק58 לע דומלל ידכ .]

 .תחא הנועבו תעב תוטישה יתשב שומיט הטְעיי תובכרומ רתוי תואחסונב .2

 אוהש וא 5טק6:-50:וק% וא 5טס ןייצמ והטלכ ותל תחתמ וק םא תעדל ןתינ דציכ

 וקה -- ץח זא גצומ םאו ,ותה לא ןמפה תא איבהל טי ,רומאכ ? (ה06ז!וה6 ןייצמ

 םיניתבמ דציכ :תתא היעב קר הראשנ .0ה06ז-|זה6 אוה -- אל םאו "50ז1ק%5" ןייצמ

 התא םא :בהבהי ותה ,הזכ הרקמב .0ה00"|וה6 םגו 50"וק%6 םג דחא ות לע טי םא

 תנוכת ול %י םגו "וקווקמ" אוה" הוסב תויהל לוכי התא ,בהבהמ ות האור

 .בהבהל קיספמ אוה ,תונוכתה תתא תא ונממ םיריסמט עגרב ."50זו0%"

 תואחס ונל ם*"דחוימ םש*וחה

 םע) ןלהלדכ םיטקומה ,תויטמיתמ תואהסונל םידחתוימ ם'ות 31 ךסמה לע לבקל רטפא

 60ַז-חס06-ב הלא םיות לבקל ןתינ וז הרודהמב :הרעה) תופטה יתשב ,(6%"]

 :(דבלב

 609| + 6ס0| + 600! + 6ס] +

 4 ₪ ₪ 5 א ב \ 6

 8 0 ה 0 0 + ] %-

5 ₪ 0 9 , 32 ] = 

 כ ח פ 8 % 6 ץ .

 5 ּפ 1 ₪ ט [ א

 2 4 % 8 נ / |
 א טל =( ה + א .

 ד ד א ח 6 4

 ןוגכ ,מבי לט יטשיאה בשחמה תא תומאותה תוספדמה ידי לע םיטפדינ ל"נה םיותה

 םיותהמ קלח םוקמבט ןכתיי י'כ םא ,תורתא תוברו ₪050א ,[88א קזסקז!הססז תוספדמ

 רטאכ (0815ע) הפינמ תוספדמב םג ולבקתי ל"נה םיותה בור .ם*ירחא םיות ולבקתי
 .אבה ףיעסב האר ;המיאתמ הפינמב םיטמתשטמ
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 דומיעב םידחוימ םיאשונ :יטיט קרפ

1 

 הפ*"נמ תודוספדמרב תואחתסונ תספדה

 הפינמב טמתשהל תנמ לע .0415צ-ה תוספדמ לכב תויעדמ תופינמב ךמות אסז0או]]

 (א6עססהז0 |בעסט<) םיטקמה תחול םישרתל םאתהב תואהסונה תא טיקהל טי ,תיעדמ

 םתואט ,תוספדמב טומיטל רבסהה יפדל םיפרוצמ הלא םימיטרת .הפינמ התוא רובע

 .הנכותה קוושממ לבקל לכות

 .5צא810 וא 578812 םטב יעדמה תואה גוסל אורקל ןירצ דומי'על םירטמרפב

 ורכזנט םידחוימה םיותב שמתטהל רטפא ,ךסמה לע החסונה תואירק לֶע לקהל תנמ לע

 .םדוקה ף'עסב

 הפ *נמ תוספדמכב 1דא4 ><הונ שש

 לט לדוגב ללכ ךרדב ,הריעז תיקפוא הדימ תדיהיב תודבוע (0415%) הפינמה תוספדמ

 זא ('ץניאב םיות 10) ק[1ד08 10-ב סיפדהל םיטקבמ ונא רטאכ ,המגודל .ן/ן20"

 הפינמ לכל .('ץניא תירישע) תודיהי 12 ות לכ תספדה תעב םדקתמ הספדהה טאר

 6000ק]58-ל ,12 אוה יעבטה ק1708-ה ₪11ד6-ל ,לשמל :הלט יצבסה ₪17034-ה ונטי

 ('ץניאב םיות 15) ק1ד6ה 15 תולעב תופינמ ןנטי ןכ ומכ .10 אוה יעבטה ₪1ז08-ה

 1 ל"נה םירפסמה לש תיטעמה תועמשמה המ .₪1ז68 !0/12 תולְעב תופינמ ןנשי ןכו

 היהי* הלא תופינמב ספדומה טסקטה יכ ועבק תופינמה לע תואצמנה תויתואה יבצעמ

 הפינמב טסקט סיפדנ םא ,המגודל .תצלמומה תופיפצב ותוא סיפדנ רטאכ רתויב אירק

 טסקטה :תופופצ 'דמ רתוי תויתואה הנייהת 'ץניאב תויתוא 12 תופיפצב

 .'ץניאב תויתוא 10 לש תופיפצב ותוא סיפדנ רשאכ רתוי אירק היהי

 סג םיתי'עלו ,הפינמה לש יעבטה ק11703-ב טמתטהל דימת ךל רטפאמ אסזסאוו]

 לוכי התא לבא ,12 אוה 4!41א[1ז הפינמ לט יעבטה ₪1168-ה :המגודל .רהא ₪1168-ב

 .א12(1 תויתואה גוסל ףסונב 81110 תויתואה גוסב טמתטהל

 וד טסקט ךל טי ,המגודל ? יעבט ונניאט ₪1108-ב טמתטהל תוצרל יוסע התא יתמ

 תו'עב עונמל תנמ לע .000815א-ו א1!א]ד תופינמב טמתטהל הצור התאו ינוטל

 ןכל :דיחא ק1ז67-ב ספדוי ךמסמה לכש הצרת (הז ף'עס ךטמהב אורקל לכות ןהילצ)
 .600810-ו 10(8414 תויתואה יגוסב טמתטת

 ךרדב .תונוט הטפדה תויופיפצ תולעב תופינמ המכב דחא ךמסמב טמתטהל טלחהב רטפא
 תויופיפצ תולעב םילימ תתחא הרוטב םיברעמ םא .12-ו 10 תויופיפצב רבודמה ללכ

 לט רטמרפ) ךמסמה לט "תיקפואה תופיפצ"ה םא :תויעב תויהל תולולע ,תונוט
 לולע טסקטהמ קלח ,ידמ הלודג ק1ז07ה 10-ב הרוטב טסקטה תומכו 12 איה (דומיצה
 ק]ז6ה-ב הרוטב טסקטה תומכו ,10 איה תיקפואה תופיפצה םא ;םיילוטל רבעמ טולגל

 .לדמ םילודג תויהל םילולְע םילימה ןיבש ןוזיאה יהוור זא ,ידמ הלודג 2
 תוליגרה תואקסיפבו ,דחא ₪17678-ב םיטמתשמ תורתוכב רטאכ תויעב הנייהת אל
 .רהא ₪1ז08-ב םיטמתשטמ

 [ ,טצ הוק פה *ות

 [,+ הוקיפה יות ,םינוש תויתוא ילדג לט בוריעמ תועבונה תויעבב םילקתנ םא
 .ןה'לע רבגתהל ורזי

 אלא ,הלבטהמ ותה בחור יפ-לע הספדהה שאר תא םדקל ןיא האלהו התעמ : ₪
 ."תיקפוא תופיפצ" רטמרפה לט וכרע יפ-ל)

 ותה בחור יפ-לֶע הספדהה שאר םודיק לט ליגרה בצמל םירזוה תעכ >
 .הלבטהמ
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 :%% םוקיפה ותב טומישל אמגוד ירהו

 רטמרפה ךרע :₪11ז6-ו אז|3א[ז ןוגכ ק1דסמ= ל תולעב תופינמב ךמסמ םיסיפדמ

 םיצור ונא ותואש תילגנאב דחא עטק ונשי .12 אוה הז ךמסמל "תיקפוא תופיפצ"

 היעבב ונלקתנ הז ללגבו ,10 אוה הז לגלג לש ₪117678-ה .0008158 לגלגב סיפדהל

 .12 היהי ק1708-הש םיצור לבא הז לגלגב שמתטהל םיצור ונא .תורוטה ןוזיאב

 ,ק]7ז687-12-ב ספדוי עטקה זאו 6 חוקיפה ות תא הזה עטקה ינפל םיטל :ןורתפה

 ךכ םנמא תובצועמ 5[]6008ה תויתואה ."תיקפוא תופיפצ" רטמרפה ןרעל םאתהב

 טלחהב טסקטה 12-ב םג לבא ,10 אוה ₪1708-ה רשאכ תלבקתמ רתויב האנה הספדההט

 .(וז הרודהמב םילָעופ םניא %0% .ה%) :הבוטח הרעה) .תופופצ תויתואהט ףא לע אירק

 ם*נ וש תוא .לדגב הספדהל תואלבט תנכה

 תונוט תויופיפצב תורפס וא תויתוא יגוס ינטש תלעב (תול) הלבט סיפדהל הסננ סא

 וא ןימיל) םירטשוימ ויה רשא םירוטה :רתויב העורג אצת האצותהט יאדו טץלמכ

 הלבטה רשאכ םירשוימ םניא -- הדיתא תויתוא תופיפצב הספדוה הלבטה רשאכ (לאמטל

 .הנוט תופיפצ תולעב תויתואב תספדומ
 םיותה לכטש הדבועל תודוה םירטוימ םירוטה הליגר הספדהב :הרורב איה ךכל הביסה
 םייוכיסה לכ -- ולשמ בחור ות לכלט עגרב .בחור ותוא ילעב םה םיחוורהו
 ,תונוט תויתוא תויופיפצב הלבט סיפדהל רטפא תאז לכב .יכנאה רוטייה לקלקתיט
 .דחוימ ןפואב התוא ןיכהל ןירצ לבא
 הדוקנה" לע הרעהל בל םישו ,יעיברה קרפבש *ולימ ות ףיעסה תא ארקו רוזח
 :ק5-ב הספדה רובע דומיעל הלבטה תנכה תטיש תא םכסל לכונ תעכ ."הריעזה

 ונא .ל"נה הריצזה הדוקנה תויהל בייח "יולימה-ות" ,הלבטה תכירע תֶעַב .1
 ותה ,םירוט ןיב ז8הס שקמה לֶע השקה תעבט א"ז ."ז8" םשב הז ותל םיארוק
 .הריהבה הריעזה הדוקנה -- "18" אלא "תוור" ונניא סנכנה

 קרפב הלבט לט לגרס ףיעס 'ר) םיאתמ לגרס תויהל בייח הלבטה שארב .2
 .('עיברה

 שארבש לגרסה םא וא ,"זהה" ונניא יולימה ות םירוט ינש ןיב והשלכ םוקמב םא
 תולולְע הספדהה תואצות -- (ללכב םט אצמנ ונניא וא) הלבטל םיאתמ ונניא הלבטה
 דשחה ;,הלבט תספדהב יהשלכ היעב האור התא םא ,ןכ לע .רתויב תורזומ תויהל
 "ך 8" רסח םא .'יולימה יות לע ינשה דטחהו לגרטה לֶע לופיל ךירצ ךלש ןושארה
 .("ךה8" ותה תא רציימ ז8ס שקמה הז בצמב) 1א5 בצמב ותוא סינכהל רשפא
 הלבטה תא סיפדהל תורטפאב םגופ "זג8" *ולימה ותב שומישה ןיא ,בגא ןרד
 יתוטגדה לבקמ ונניא "78" ותה :תחא הלבגמ קר הנטי .דיהא בחור תולעב תויתואב
 .הזכ יולימ-ות תוליכמה תואלבטב םייקפוא םיוק תותמל השק רתוי ןכלו

 (| 255 )  ם"ליבומ םיות

 תודוקנל סחיתמ ([6806ז 0065 וא 18005 :תילגנאב) "םיליבומ םיות" התנומה
 ןכותב לטמל .רתאה הדיצ לא הרוטה לט דתחא דצמ ארוקה לט וניע תא תוליבומה
 ות"ה .ףדה רפסמ לא ףיעפה םטמ ארוקה ינ*ע תא תודוקנה תוליבומ םיניינצה
 וא ףקמ וא ,תוור תויהל ,לשמל ,יוטע אוה .הדוקנ תויהל בייח ונניא ליבומה
 = ליבומ ות םֶע "דלונ" טדה ךמסמ .ךנוצרל םאתהב ,רתא ות לכ וא -- תיבכוכ
 .רחא ותל הדוקנה תא תונשל תע לכב רשפא לבא ,הדוקנ
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 תודוקנה םיתיעל :תניינעמ העפות הלגת םירפס המכ לט םיניינעה ןכותב לכתסת םא

 ןה דימת ךא ,(ןהיניב םיחוור םנשי) תולילד ןה םיתיעלו תופופצ תוליבומה

 .יכנא רוטיי לע תורמוש
 לכ :ליבומ ו\תב הרוטה תא אלמל ךרוצה תא ךל תכסוה אס0ז08וו| לט הכירעה תינכות

 תרטפאמ אסז0%8ו1ו| לש דומיעה תינכות .תחא הטקהב הרוטל םיסנכנ םיליבומה םי'ותה

 .תיכנא םתוא תרטיימו ,םיליבומה םיותה תופיפצ תא ץעובקל ךל

 הפ"רצעה תת" נפכותב ל*"בומ ואח

 ןלהלדכ טקה תעכ .הטדח הרוטל סנכיהו ,ךמסמה ףוסל אוב ,הלבס תכיועל סנכיה

 :(116+-4 תשקה י"ע םילבקמ 5406₪!1)

 (םיחוור אלל) לארטי | ןיגב םחנמ

 ,לופכ ץח תרוצב דחוימ ןמיס :םיות ינש הרצי !54058 לע הטקההט בל סיש

 .הדוקנו

 .ןא05ה 600אד 0 046\6ד7-8-ה אוה לופכה ץחה --

 .ליבומה ותה איה הדוקנה --

 ,םיילאמשה םיילוטל דע תודוקנ *"ע הפחדנ "לארטשי" הלימה :8%אז=8 טקה תצכ
 :ונלביקו

 לארטול..1000000050055555.555.5..............<=?]'גב םהנמ

 :תורושה תא םג ל"נה הטישטב טקה תעכ

 םירצמ....350005555550055.4................<=?תאדאס ראונא
 ב"הרא. 5: 5:0 0:0: 55:54:8%0.59%687רטראק יםי'ג

 לע טיקהלו 50ַז/-אס068 בצמל רובעל ךירצ ליבומה ותה לט וכרְע תא תונטל תנמ לע

 פלוכ) והשלכ ות טיקהל רטשפא הבוטתבו :ליבומ ות :העדוה זא הָעיפומ .([

 תא טקהו ,7 ותל ליבומה ותה ךרע תא תעכ הנש .םאזשהא כ"האו ,("זהה" וא "תוור"
 :תורוטה טולט

 לארטי "<=?ןיגב םחנמ
 םירצמיייייייייררירררררררררחחררחחרהחחא"7"""<=/תאדאס ראונא
 אא 999 חחהה777"<=)רטראק ימי'ג

 א 999999

 :תופסונ תורצה
 י.6+2|4 טיקהל םג רשפא 6!4+"4 טיקהל םוקמב .1
 םיות עצמאבו לאמש דצב טסקט ,ןימי דצב טסקט ללכ ךרדב הליכמ [8806ז"ז5 תרוש .2

 ןימי דצב טסקטה רסח תויהל לוכי ;ללכב טסקט היהיט חרכה ןיא לבא .םיליבומ
 .םידדצה ינשב וא לאמט וא

 תליחתבטש טסקטה םא .תינטמה הפשב םיאצמנ רשטאכ לעופ ונניא (5058 <טקמה .3
 טיקהל זאו (|(0%86) תישארה הפשל רוזהל ךירצ ,תינשמה הפשב אוה הרושה
| 

 .0ס/;הזצק]א6 ידי לע קתמנ ונניא | 058 60אק0 004006758 דהוימה ותה .4

 'ר) דומיעב הבר תובישח ול טיט ,הז ות לט תיערקא הקיחמ עונמל האב וז הנגה
 .]א560ז י"ע ותוא ףיסוהלו 051576 י"ע ותוא קוחמל רשפא לבא .(ןלהל
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 ,תושגדה םהל ףיסותו כ"הא אובת םאו) תושגדה םילבקמ םניא םיליבומה םיותה .5

 .(תוטגדהה תא "קורזת" דומ'עה תינכות

 טי םא .דיהי !=8058 6080 0ו₪46ד-8 רטאמ רתוי היהיט רוסא הליגר הרוסב .6

 תויהל לוכי הלבס לש תורוטב .הרזומ תאצל הלולֶע תספדומה הרוטה ,דחאמ רתוי

 .(ןלהל 'ר) רוט לכב 150068

 ינטשל הדומצה הרוש םילבקמ הזכ הרקמב .₪060 50465 תויהל לוכי ליבומה ותה .7

 .תנזואמ הנניא ךא ,םידדצה

 רושט*"*"ו הוויה :ליבומ ות דומיצ

 וילעט ןורחאה דומיעה רטמרפ .הז ךמסמ לש דומיעל סנכיהו ,הלבט תא תעכ רומט

 הז רטמרפ .ספא אוה ולט לדחמה תרירב ךרעט ליבומ ות חוויר אוה ונדמל אל ןיידע

 דומיעה תינכותש חוורה תומכ תא ץעבוק רטמרפה .0--7 ןיבש ךרע לכ לבקל לוכי

 תא עצבו ,5 ךרעה תא רטמרפל תעכ ןת .םיכומס םיליבומ םיות ינש ןיב סינכת

 015צ תוספדמ ןיבל 00ז אגזא]א תוספדמ ןיב רטמרפה תועמטמב לדבה טי .דומיץה

 :א

 ןיב םיתוור 5 וסנכיי ,תוא לדוגכ אוה תוורה לדוג ןהבש 001 א4זא1א תוספדמב --

 .תוכומס "תודוקנ" יתשט לכ
 .ליבומ ות לכ לש וידיצ ינשב 1/120" לדוגב םיחוור 5 וסנכיי 015% תוספדמב --

 :לדוגב היהי תוכומס "תודוקנ" יתט לכ ןיבט חוורה כ"הסב

 .2 %א 5 א |/120" < 1/12"

 םיותה לש יכנאה רוטייל רשטקב ,גאדתש ךרוצ ןיא ףאו ,תוטעל המ ךל ןיא
 .'טאמוטוא ןפואב דימת תגאוד דומיעה תינכות תאזל .םיליבומה

 .יכנאה רוטיילו יקפואה חווירל בל םישו ,תדמיעט ךמסמה תא ספדה תעכ

 םיותב לפטל דומיעה תינכות תעדוי ,תוליגר תורוטב םיליבומ םיותב לופיטל ףסונב
 לכב לבא ,רתויב תוצופנ ןניא ילוא הלאכ תואלבט .הלבט לש םירוטב םג םיליבומה
 .אסח081ו!ו-ב הלאכ תואלבט ןיכהל ךיא דומלל יאדכ תאז

 :ליבומ-ות תוליכמה םואלבט תנכה

 .(הריעזה הדוקנה) "ז8" תויהל בייח יולימה-ות .1

 .הלבטל קוידב המיאתמ לגרס תרוט טסקטב תויהל הכ*רצ הלבטה ינפל .2

 ינפלש טסקטה תא שקה ,(6806-5 הצרת ובש רוט תליחתב אצמנ התא רשטאכ .3
 ןאכ דע -- 5"16806-ה 'רהאש טסקטה תא כ"האו |50058 שקה כ"חא ,[680605-ה
 רוטה תליחתל ץופקל ידכ ז8ס שקה תעכו -- האלמ הרוט תנכהל דאמ המוד לכה
 .אבה

 תמרוג הנניא זהס לע השקהה ,םאזשא לע םיטיקמ רטאכ הרוקש המל דוגינב .4

 דומיעה תינכות יכ ,בושח ונניא הז לבא .ליבומה ותב יולימלו טסקטה תפיחדל
 לש וכרעבו רוטה בחורב בטתתהב םיליבומ םיות לש ןוכנה רפסמה תא סינכת
 .תווירה רטמרפ
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 טאכ3398ז וו כ תפכרעממ ץבוק תאצוה -- 5אקסאד

 "טרופמיא"ה תלועפל הכופה הלועפ ,תמייוסמ הדימב ,הניה "טרופסקא"ה תלועפ

 "דע*ה ריטכמ" רשאכ ,"דומיע" תלועפ יהוז ינכט ןפואב .יע'ברה קרפב הראותט

 בטהחמב תרחא הנכות וא יזכרמ בשחמ ,םלצ-רדס ןוגכ ,תרהא תכרעמ אלא תספדמ ונניא

 .י'מוקמה

 ,(7 קרפב האר -- גוזימ תלועפ וא) דומיע תלועפ ליחתהל שי הלועפה ץעצבל ידכ

 לט ןבומב דומיע תלועפ תעצבתמ ."א" ביטהל ":(ה/א/ת) רובע דומיַעה" הלאטלו

 התאט יפכ לכה ,'וכו תונזואמ תורוש ,םידומְע ירפסמ ,תורתוכ םֶע םידומְע תיינב

 הלאטלט ךכ ידי לע תאז טקב :םידומעל הקולח עצבל אלט שקבל םג רטפא .טקבמ

 ץבוקב היהת תירבעה םא ןייצל ךירצ התא ןכ ומכ .(ספא) 0 בטה "ףד לדוג"
 ,ןאקסאהז היצקנופל רבסהב האר) 0(0 6005-ה תטיטב וא א6א 6005-ה תטיטב ינוציחה

 ."תוא לדוגו גוספ" תולאשל תובוטתה ידי לע תאז ןייצמ התא :(4 קרפב

 הז ץבוק .(יזעול) א וא (ירבע רוקמה ךמסמ םא) א אוה ולט גוסהט ץבוק לבקתמ

 השגדהה תונוכת תא רקיעב ,*רוקמה %סז0%4%!ו ךמסמל ויהט תונוכתהמ קלח דבאמ

 .(0\80, טאס6חו 1א=)
 .(יזעול ץבוק) .אז= ;(ירבְע ץבוק) .אזא :םה הלעפהה תכרעמב םיצבקה יגוס
 וי'דעלבש ,רזע ץבוק והז :םא000ז.ק80 ומשש ץבוק אצמנ אסזבםאווו ןוטילקתב
 קוחמל לאשר התא ,םא0ק08ז תולועפ עצבל ללכב ןווכתמ ךניא םא .ץעצבתת אל הלועפה
 .הזה ץבוקה תא
 :ןה תויורשפאה .וז הלועפ רובע ₪א008ז= רטמרפ ונטי ₪%60א:16 םירטמרפה ץבוקב

 אקס =
 א

 .טלפה תומושרב םיותה רדס תא תעבוק (! וא 8) תואה

 תומוטרב אוהש יפכ ראשיי טלפה תומוטרב םיותה רדסט ןייצמ 8 ,ירבע ךמסמ יבגל
 .טלקה תומושרב םרדסל ךופה רדסב ואציי טלפה תומוטרב םיותהט ןייצמ [ :טלקה

 רדסכ די'מת היהי טלפה תומושרב םיותה רדס :רטמרפל תובישח ןיא יזעול ךמסמ יבגל
 .טלקה תומוטרב םיותה
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 המגדהו המדקה

 יד' לע םיספדומ םיכמטמ רצייל תרטפאמ (86805 8 ק61אד) "הספדהו גוזימ" תנכות

 הנוכמה) תינבת ךמסמבט םימייוסמ תומוקמ ךותל םינתשטמ םינותנ לט (בוליט) גוזימ

 ,םינתשמה יכרע תאו ךמסמה תינבת תא דחיב תדבעמ תינכותה .("דלט ךמסמ" םטב םג

 םהמ דחא לכ וליאכ םיארנ רשא ךמסמ ותוא לט םיקתוע םירצונ הז דוביעמ האצותכו

 האר) %אק6 תכרעמה תתב היוצמ "הספדהו גוזימ" תינכות .דרפנב ספדוהו דמוע ,ךרץנ

 .("אק6 תכרעמה תת" ףיעס ,יטימהתה קרפב

 .גוזימ תמגדהב הזה קרפה דומיל תא ליחתנ

 ףוס ןייצמ > ותה) ונכות והזו 70 ובתור ,"םיגיהנמ" ומטש ךמסמ תלביק (א)

 .(הקסיפ

 תםילטורי! תסנכ רבת! הלשממ טאר]! א6הההסה 860וח |! םתנמ! ןיגב

> 
 לריהאק! איטנ ןגס! איטנ! האבח 58086 | ! ראונא|! תאדאס

4 

 >ןוטגניטוו!היריֶע טאר] איטנ]! 0וחחע %60"68ז | ימי'ג! רטראק

 ןייצמ > ותה) ונכות והזו 65 ובחור ,"הנמזה" ומטשט ךמסמ תלביק ןכ ומכ (ב)

 הרושה לעו =תבותכ< לע תוטגדהל בל םיט .(4!<+0 ןייצמ %\ ותה ,הקסיפ-ףוס

 ."!דבכנה =ההפטמ= רמ"

 >=החפשמ=
 2<ם0ש=

 ><דיקפת=

 ?=תבותכ=
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% 
 גדובכל

/ 

 >,=החפטמ= =םט= רמ

 >=תבופכ=
 >(=ץרא=)
, 

/ 
 >!דבכנה =ההפטמ= רמ

, 

 תחקל ,=ץרא= לט =דיקפת=כ ךדיקפת תרגסמב ,ךתוא ןימזהל דבכתמ יננה

 תאשדמב םייקתי סכטה .םירצמל לארשי ןיב םולשה הזוח תמיתח סכטב קלח

 >.1979 ,סרמב 26 םויב ,ןוטגניטוו ,ןבלה תיבה

 >.ךתופתתטה רשא אנא
/ 
4 

 >,בר דובכב
4 

/ 

 >ןבלה תיבה ריכזמ

 08% ;תינבת ךמסמ וא) "דלטש ךמסמ" אוה הנמזה ,גוזימה תינכות לש חונימה יפ לֶע

 .(סהזג [115) "םינותנ ץבוק" אוה םיגיהנמו (0009=אז
 םינתשמה ךותל םיגיהנמ ץבוקבש םינותנה תא גזמל תנמ לע תינכותה תא ליעפנ תעכ
 .הנמזה דלשה ךמסמבש
 ."הנמזה" בטה | :דלט ךמסמ הלאטה העיפומ רשאכ .גוצימ הסינכה תא טירפתב רחב
 אל אוה םא ;2 ןנוכב הז ךמסמ לט ותואיצמ יא וא ותואיצמ תא זא קודבת תינכותה

 עיפות ,והנבמב תועט הנשי ךא ונשי אוה םא .אצמנ אל העדוהה עיפות ,םש אצמנ
 ועיפוי תואיגשה יגוס טוריפו ,דלש ךמסמ לש הנבמ תרדגה) המיאתמ האיגט תץעדוה
 .(ןלהל
 ,עיפותש האבה הלאטל ."םיגיהנמ" בטהו 5 :םינותנ *ץבוק הלאטה עיפות תעכ
 תא לבק .דומיצל םירטָמרפ העדוהה העיפומ זא .(האירק ןמיס) "!" בשה :דירפמ ות
 .םאזשסה י"ֶע ,םירטמרפה לש לדחמה תורירב יכרָע לכ

 וז הלאשל ? גלדל םינותנ תוצובק המכ לצ :הלאשה ץיפות םירטמרפה תלבק רמג רחאל
 .גוזימה תלועפ השעמל הליחתמ צאו .םאזשח תשטקהב בשה

 רשאכ תרצענ תינכותה ,םיגיהנמ םינותנה ץבוקב אצמנ ונניא ץרא ןותנהו רחאמ
 טיקתט (:י"צ ףלחה העדוהה *"ע) תטקבמו ,ותוא הריאמ ,=ץרא= הנתטמל הֶעיגמ איה
 לט תיברעה הקילבופרה -- תאדאס רובע :לארחי טקה ןיגב רובע ,ןכבו .ץרא לט םט
 .0חו660 568665 0+ /68!:00 טקה רטראק רובעו ,פירצמ

 לכ העיפומה הנתשמה העדוהל בל םיש .תועדוה תועיפומ גוזימה תלועפ ידכ ךות
 עיפומ חי'ט-ודה תרוט לט ןימי דצבט בל םיט ןכ ומכ :ךסמה לט הינשטה הרוטב ןמזה
 ץבוק ונל טי גוזימה תלועפ םויס םע .ורצונש םידומעה לט רבטצמה רפסמה תע לכב
 :ךכ תוארהל ךירצ אוה :ותוא ספדה .ה הנמזה םטב הספדהל
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 דובכל

 ,ןיגב םחנמ רמ
 םילטורי

 (לארשטי)

 !דבכנה ןיגב רמ

 ,לארטי לט הלשממ שארכ ךןדיקפת תרגסמב ,ךתוא ןימזהל דבכתמ יננה

 םייקתי סכטה .םירצמל לארטי ןיב םולשה הזוה תמיתח סכטב קלח תחקל

 .1979 ,םרמב 26 םויב ,ןוטגנישוו ,ןבלה תיבה תאטדמב

 .ךתופתתשה רשא אנא

 ,בר דובכב

 ןבלה תיבה ריכזמ

 דובכל

 ,תאדאס ראונא רמ
 ריהאק
 (םירצמ לש תיברעה הקילבופרה)

 !דבכנה תאדאס רמ

 הקילבופרה לט איטנכ ךדיקפת תרגסמב ,ךתוא ןימזהל דבכתמ יננה
 פארטי ןיב םולשה הזוה תמיתח סכטב קלח תחקל ,סירצמ לט תיברעה
 ,סרמב 26 םויב ,ןוטגנישוו ,ןבלה תיבה תאשדמב םייקתי סכטה .םירצמל
9. 
 .ךתופתתשה רטא אנא

 ,בו דובכב

 ןבלה תיבה ויכזמ

 דובכל

 ,רטראק ימי'ג רמ
 ווטגניטוו

 (0חו660 5%8%665 0% 060108)
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 !דבכנה רסראק רמ

 0חו660 568665 לש אישנכ ךדיקפת תרגסמב ,ךתוא ןימזהל דבכתמ יננה

 :םירצמל לארטי ןיב םולטה הזוה תמיתה סכטב קלח תחקל ,0+ ₪383

 .1979 ,טרמב 26 םויב ,ןוטגניטוו ,ןבלה תיבה תאטדמב םיי'קתי סכטה

 .ךתופתתטה רשא אנא

 ,בו דובכב

 ןבלה תיבה ריכזמ

 תררדגה

 סח 0608-אז -- תינבת ךמסמ (1)
 :םלש ונניאט רחא ךמסמ לכ וא ,הזוח ,בתכמ אוה (דלש ךמסמ וא) תינבת ךמסמ
 ךופהל ידכ םיכרע ידי לע םיפלחומ תויהל םיבייח רטא םינתשימ ליכמ אוה

 ,םימוכס ,םיכיראת ,תובותכ ,תומש םינתשימה םיגציימ ללכ ךרדב .םלט ךןמסמל

 .'דכו
 סיפיעסה דחאב רדגויט ,דחוימ הנבמ לעב %0-081%!| ךמסמ אוה תינבת ךמסמ 0

 .םיאבה

 םגזג [!|= -- םינותנ ץבוק (2)
 :גוזל'מה ךילהתב םישטשמשמה םיכרְצ ליכמה 08"%0ז1!| ךמסמ אוה םינותנ ץבוק
 רדגומ םינותנה ץבוק הנבמ .תינבתה ךמסמבט םינתשימה תא םיפילחמ םיכרעה

 .םיאבה םיפיעסה דחאב

 /הק148| 5 -- םינתטימ (3)
 לע תפלחומ גוזימה ךילהת ךטמב רטא ,תינבת ךמסמב םיות תזורחמ אוה הנתשימ
 לע וידיצ ינשמ םותת אוהו ,החוור ליכהל לוכי ונניא הנתשטימ .והטלכ ךרע ידי
 הדיחיה הלבגימה :ליכמ הנתטימש םיותה רפסמ לע הלבגה ןיא .םחות ות ידי
 .הדיתי הרושב אצמיהל ךירצ הנתטימהט איה

 םחותה ותה .דיקפת ,ץרא ,תבותכ ,התפשמ ,םש :ויה םינתטימה ליעלט אמגודב
 .= היה

 8/0565 -- םיכרצ (4)

 וא ,םינתשימ תפלחהל תשמשטמ גוזימה ךילהת ךשמב רשא םיות תזורחמ אוה ךרַע
 אוה ירעזימה םיותה רפסמ .40 אוה ךרעב יברימה םיותה רפסמ .ם*אנת תקידבל
 "םיררגנ" םיתוורו "םיליבומ" םיהוור .(םולכ-אל ונייהד ,קירה ךועה) ספא
 (5) םג האר) ."קזיר ךרע"כ בטהחנ ,םיתוור ולוכש ךרע ןכלו ו

 .(ןלה

- 
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 השן. \₪ 1055 -- םיליגר םיכרצ (5)

 .םיטקמה תולמ ארקנה ךרע וא ,םינותנ ץבוקב אצמנה ךרֶע אוה ליגר ררע

 .דלטה ךמסמבט םינתשימ םיפילחמ םיליגר םיכרְע גוזימה ךילהתב

 י"  ןיגב"  ומכ םיכרֶע ליכה םיגיהנמ םינותנה ץבוק ,לי'עלט אמגודב

 וליכה םיכרעה בור  ,רמולכ :" איטנ" ",  תאדאט" ",  הלטממ טאר"

 .הלא םיתוורמ המלעתה גוזימה תינכות וניארש יפכו ,"םיררגנ םיחתוור"

 חולמ וארקנ "םירצמ לש תיברצה הקילבופרה" וא "לארטי" םיליגרה םיכרעה

 .םיטקמה

 600 ד 101 | 065 -- יאנת יכרצ (6)

 אל ליעלטש אמגודב) .דלטה ךמסמ לט ןושארה קלחב אצמנט ךרע אוה יאנת ררצע

 גוז'מה ךילהתב .(קרפה ךטמהב ואבוי יאנת יכרְעל תואמגוד :יאנת י:כרְע ויה

 תואצותל םאתהבו ,םינותנ ץבוקמ םיליגר םיכרע םֶע יאנת יכרְע םיווטומ

 תמושר לע גוליד השטענ וא םינותנ תמוטר לט גוזימ ץעצבתמ םהינ'יב האווטהה

 .םינותנ ץבוק ףתתשמ גוזימה ךילהתב רשאכ קר יאנת יכרעב םישמתשמ .םינותנה

 .(ןלהל 'ר :םינותנ ץבוק אלל גוזימ םג ירטפא)

 61084( 41055 -- םיילאבולג םיכרצ (7)

 םיכרעב .דלשה ךמסמ לט ןושארה וקלחב אצמנט ךרע אוה ףא ילאבולג ךוַע

 .םינותנ ץבוק ףתתטמ אל גוזימה ךילהתב רטאכ קר שטמתטהל רטפא םיילאבולג
 ךמסמ לט ןושטארה וקלתב םיעיפומה םינתטימהמ דחא לכל ילאבולג ךרְע תתל רשפא
 לש ינשה וקלחב הנתשימ ותוא יעפומ לכ תא דימת ףילתי הז ךרע זאו ,דלטה
 .דלשה ךמסמ

 006047005 -- םירוסרפוא (8)
 םיליגר םיכרצ םע יאנת יכרעצ םיוושומ םהיפלש םיללכה תא םיעבוק םירוסרפוא

 םיאנת ףיעסב ,ןלהל םג 'ר) .הילע גלדל וא המוסר גזמל םא טילחהל תנמ לע
 .(גוזימל

 םשו181ד685 -- םימחות (9)
 ,ליעלט אמגודב .הנתטימ לט ופוס תאו ותליהת תא ןייצמה ות אוה םחות ות
 םיותה 16 תמישטר ךותמ ,ונוצרכ םהות ות ול רחוב שמתשמה .= היה םחותה ותה
 :ןלהלדכ

 - |: נב +" "ו

 55סק47085 -- םידירפמ (10)
 ינט םתוא רשאכ ,םינותנה ץבוקבטש םיכרַצ ינש ןיב דירפמה ות אוה דירפמ וח
 ות .דירפמ ות רותב !-ב ונשמתשה ליעלש אמגודב .תחא הרוטב םיאצמנ םיכרֶע

 ינט תהא הרושב ועיפוי הזכ הרקמב .רסח ךרע לט ןייצמ רותב םג שמטמ דירפמ
 .'וכו ,םירסח םיכרע ינש םינייצמ םיפוצר םידירפמ השולט ;םיפוצר םידירפמ
 .ל"נה םיותה 16 תמישר ךותמ ונוצרכ דירפמ ות ול רחוב טמתשמה

 סגד ₪5607ק0 -- םינותנ תמוטר (!!)

 איה (םינותנ תצובק םטב םג ארקית םימעפל :המושר רוציקב וא) םינותנ תמושר
 גוזימ ךילהת ץצבתמ הזכ "56ז" לַע .םינותנה ץבוקב םיכרע לט דהא "פשז"
 המוטר התוויה םיגיהנמ ךמסמבט תורושה שולשמ תחא לכ ,ליעלש אמגודב .דיהי
 .המוטרל המושר ןיב דירפמכ השמיט הירחאש הקירה הרושהו ,תהא
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 2 הספדהו גוזימ :יִעיבש קרפ

 תויהל םילוכי המושר לכב .(רתוי וא ,תחא) תומוטרמ בכרומ םינותנ ץבוק לכ

 וא) הקיר הרוש ידי לֶע הינשהמ תהא תודרפומ תומוטר יתט לכ .םיכרע |27 דע

 .(תחא הקיר הרושמ רתוי

 ,תחא הרושב םלוכ וא ,תדרפנ הרוטב דחא לכ אצמיהל םילוכי המוטרבט םיכרעה

 םיכרע רשטשאכ .תתא הרושב דחיב "םיזורא" םקלחו תודרפנ תורוסב םקלח וא

 רטפא "קיר ךרע" .םידירפמ ידי לע םהיניב דירפהל טי ,תחא הרוטב םיאצמנ

 לכ רשאכ םג .דבלב דירפמ ות ידי לע וא ,םיחוור ולוכט ךרע ידי לע ןייצל

 ,רסח והשלכ ךרע םא יכ .דירפמ ות רידגהל יאדכ דבלב דיחי ךרע הליכמ הרוט

 ןייצל םג רטפא ,רומאכ ,יכ םא) דירפמה ותה ידי לע ונורסח תא ןייצל רטפא

 .(םיחוור *ד' לע ונורסהת תא

 .םינוש תינבת יכמסמ לש והטלכ רפסמל םיכרֶע "קפסל" לוכי דיתי םינותנ ץבוק

 ,םיכרעה רפסמו רדס ,תורושה בחור תניחבמ םינותנה ץבוק לט ובכרה ןכל

 וניה -- 'דכו ,דירפמ ותב שומישט יא וא שומיט ,תורושה ןיב םיכרעה תוקלחפה
 תינכותל ןייצמ דלשה ךמסמ לט ןושארה וקלה .והטלכ דלש ךמסמב יולת יתלב
 תומש וליאבו שמתטהל שי םינותנה ץבוקב םיאצמנה םיכרעה ךותמ וליאב גוזימה

 .םתוא תונכל

 ת*נ2נבת ךמסמ

 'א קלה :םיקלח *'נשמ בכרומה אס08"0ו|| ךמסמ וני'ה (דלש ךמסמ וא) תינבת ךמסמ
 אצמיהל םייוטְע ובו ,ומצע ךמסמה טסקט תא ליכמ 'ב קלחו ,םינתטימ תמיטשר ליכמ
 .הפלחהל םינתטימ
 ףוריצב (8!%+ק) | ותה אצמנ הבש הרוט ידי לע ינשהמ דהא םידרפומ םיקלחה ינש
 דקפתמ ונניא הזה םוקמב תוקיפה ות :םהמ ימ בושה אל) החוקיפה יותמ דחא םֶע
 .(ליגרכ
 'א קלח

 בי*'ח הרוט לכב ןושארה ותהו ,1! 'סמ רוטב ליחתהל תביית 'א קלחב הרוש לכ--
 .םחותה ותה תויהל

 :ןמקלדכ םיטירפהמ דחא קרו דחא ליכהל תבייח 'א קלחב הרוש לכ--

 ;הנתמימ (א)
 :(ךוע לע גוליד) גוליד ןייצמ (ב)
 .ךרע + רוטרפוא + הנתשימ (ג)

 .תביית אל ךא ,"הקסיפ-ףופ"ב ליגרכ תמייתסמ 'א קלחב הרוש לכ--
 הנשי 'א קלחב םאש א"ז] (ג) וא (א) גוסמ תחא הרוש תוחפל ליכהל בייה 'א קלח--

 .[האיגש וז ,(ב) גוסמ איהו ,תחא הרוט קר
 וליכה ןהמ 2 .תורוט 6 ליכה הנמזה דלטה ךמסמ לט 'א קלה ,ליעלד אמגודב--

 םינותנה ץבוקב "םיגלודמה" םיכרעה .תיטימחהו תיטילשה תורוטה :גוליד ןייצמ
 ."םדוק קוסיע"-ו תשו| אהח6 םיכרעה ויה

 :תופסונ תואמגוד--

 =ד*ק8ת= הנתטי

 וליד ןיי

 טמטמ "=" וז אמגודב] הלטממ טאר==די'קפת= | ךרצ + רוטרפוא + הנתשטימ
 ודיקפתל ףסונב ,רוטרפואכ
 [םחותכ
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 "1" אוה םתותה וז אמגודב] תאדאס 1%

 ["=/" אוה רוטרפואהו

 אוה רוטרפואה וז אמגודב] =+תבותכ+

 [קירה ךרעה אוה ךרעהו "="

 םיכרעה רדספל קוידב םיאתהל ךירצ (תורוטה רדס ,א"ז) 'א קלחב םינתטימה רדס--
 םיכרע" ןייצל חתרכה ןיא .םינתשימה תומט םיסחיי'תמ וילאש םינותנה ץבוקב
 תומש לש האלמ המישר תתל טלההב רשפא .ל"נכ "גוליד ןייצמ" ידי לע "םיגלודמ
 .ץבוקבש םיכרעה לכל תסחיתמה ,םינתטימ

 'ב קלח

 (ליכי תמאב ללכ ךרדבו) ליכהל יוטְעו ,תוניחבה לכמ ליגר ךמסמ אוה 'ב קלח--
 הלאכ חוקיפ 'ותו ,דומיעה לע חוקיפ יות ליכהל יושע 'ב קלהח .םינתטימ תומס
 תוקיפה ות קר .ליגר ךמסמ לכב םידקפתמ םהש יפכ קוידב 'ב קלתב םידקפתמ
 .הוקיפ ותכ דקפתמ ונניא 'ב קלח ןיבל 'א קלח ןיב דירפמה

 ,'א קלחב םימושרה םינתשימ תומטש םתוא תויהל םייושְע 'ב קלחב םינתטימה תומט--
 .םירחא תומש םג 'ב קלחב אצמיהל םייושְעו

 ידי לע גוזימה ךילהתב ףלחומ ,'א קלחב םג עיפומ רשא 'ב קלחב הנתטימ לכ--
 .'א קלחבש הנתטימה םֶע רושקה ףךרעה

 ידי לע גוזימה ךילהתב ףלחומ ,'א קלחב עיפומ ונניא רטא 'ב קלהחב הנתטימ לכ--
 .םישקמה חולב טקומה ךןרֶע

 רשא הנתשימ .'ב קלחב םיעיפומ םניא רשא םינתשימ תומש 'א קלחב תויהל םייוטְג--
 יתשמ תהא ללגב 'א קלתב םושר ,'ב קלהחב עיפומ ונניא לבא 'א קלחב אצמנ
 :ןהיתט ללגב וא תואבה תוביסה

 :םינותנ ץבוק לש המושר אלמ רואית ראתמ 'א קלתש ינפמ (]1)
 .תומושר לע גולידל יאנת תקידבל שמשמ הנתשימהש ינפמ (2)

 .'ב קלחב תודחא םימעפ )י'פוהל יושע הנתשימ לכ--

 ם *נותנ ץבוק

 תהא תודרפומ תומוטר .םינותנ תומוטרמ יונבה אס;0%8%ו| ךמסמ אוה "םינותנ ץבוק"
 ,םיכרע לש ףסוא איה המוטר .(רתוי וא ,תחא) הקיר הרוט ידי לע הינטה ןמ
 םידחא וא ,תדרפנ הרוטב דחא לכ אצמיהל םילוכי םיכרעהו
 לע ינטהמ דחא םידרפומ םיכרעה ,דיחי ךרעמ רתוי הליכמ הרוט רטאכ .תחא הרוטב
 "ךמסמה בהור"ט ירה ,תורוט ןיב קלתתהל לוכי ונניא ךרעו רחאמ .דירפמ ות ידי
 .רתויב "ךוראה" ךרעבש פיותה רפסמ ומכ תותפל תויהל בייח םינותנה ץבוק לט
 תדתוי'מ תינכות רשאכ ,םינותנ דוביע תכרעמב תויהל יושע םינותנ ץבוק לט ורוקמ
 .('ב הפסנ 'ר) אסז08א!|| ץבוק לש הנבימל והנבמ תא הבסה

 הלועפה ינפוא

 :תולועפ צולט ירוזחמ ןפואב הליעפמ "הספדהו גוזימ" תינכות

 .םינותנ ץבוקמ המוטר תאירק (א)
. 
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 3 הספדהו גוזימ :יץיבש קרפ

 .גזוממ ךמסמ תריציו ,תינבת ךמסמ ךות לא הארקנט המושרבט םיכרעה גוזימ (ב)

 תאזמ האצותכ ורצונש םידומעה וא דומעה תביתכ ,גזוממה ךמסמה לט דומיע (ג)

 .גזוממה ךמסמה תקיחמו ,טילקתל

 :םיירקיע הלועפ ינפוא ינט םימייק

 :םינותנ ץבוק אלל--

 תטקבמ תינכותה רשאכ ליעפמה ידי לע םישקומ םיכרעה ,םינותנ ץבוק ןיא רשאכ

 .םיילאבולג םיכרע ידי לע תיטמוטוא םיפלחומ םינתשטימ וא ,םתוא

 :םינותנ ץבוק םצ--
 יד' לע םישקומ וא ונממ םילבקתמ םיכרעה ,ךילהתב ףתתשמ םינותנ ץבוק רטאכ

 .ליעפמה

 :םיפתתטמה םיצבקה םוק'מ יבגל םיללכ

 .2 ןנוכב תויהל בייח תינבתה ךמסמ (1)

 ותוא תשפתמ תינכותה .םיננוכה ינשמ דחא לכב תויהל יוטְע םינותנ ץבוק (2)

 .2 ןנוכב כ"תאו 1 ןנוכב תישאר
 .2 ןנוכב אצמנ (ינמזה) גזוממה ץבוקה (3)
 םירטמרפב םינייצמ ותואש ןנוכה לא בתכנ ,הספדהל ץבוקה אוה ,טלפה ץבוק (4)

 .דומיֶעל

 דומ*"עהו גרצימה ילהת

 םמוקימו םיצבקה תומש (1)
 ,| ןנוכב אצמנ תינכותה טילקת ,"הספדהו גוזימ" תינכות תלועפ הליתתמ רשאכ
 התא "גוזימ" הסינכה תא טירפתב רחוב התא רשאכ .2 ןנוכב אצמנ דלשה ךמסמו
 תקדבנ ,תבטהש רחאל .דלטה ךמסמ לט ומטל לאסנ
 ,הזכ םש לֶעב ךמטמ אצמנ אלו ,תיעט םא .2 ןנוכב הז םטב ךמסמ לט ותואיצמ
 ,רחא םש טיקהל תוסנלו 5אזשה זא טיקהל לוכי התאו ,אצמ) אל העדוה העיפומ
 .טירפתל רוזהל ידכ 68%א65| טיקהל וא

 ץבוק לש ומשב ביטהל ךילעו :םינותנ ץבופ :לאשנ התא ,דלטה ךמסמ אצמנ רטאכ
 ץבוק לש םט תקפיס םא .אל ללכב וא 2 וא 1! ןנוכב תויהל לוכי רטא םינותנה
 םיותה 16-מ דחא טיקהל ךילעו :דירפמה ותה והמ תינכותה תלאוט ,םינותנ
 םינותנה ץבוק םא ,וא ("תורדגה" ףיעס ,ליעל 'ר) םידירפמכ שטמשל םילוכיה
 .שאזשחא שקה ,םידירפמ םיות אלל יונב

 יוטע הז ץבוקו רחאמ ,ןמז ותואב תקדבנ הנניא םינותנה ץבוק לט ותואיצמ
 .1 ןנוכל סנכוי רחואמ רתוי רשא דרפנ טילקתב אצמיהל
 :"ע ל"נה הלאטל בישהל שי ,גוז'מה ךילהתב ףתתשמ ונניא םינותנ ץבוק םא
 1*א ,ןוהטיב רתיל ,תפסונ הלאט העיפומ זא .ץבוק לט םט םוקמב אה
 פי) תיעט םא ;םאזשא תשקה ידי לֶע םינותנ ץבוק ןיאט רטאמ התא 1 םינותנ

 .6%א05| שקה (םינותנ ץבוק

 תינבתה ךמסמ תקידב (2)

 העדוה תגצומ יהשלכ תועט תאצמנ םא .דלשה ךמסמ לש והנבמ תא תקדוב תינכותה
 יפוא לַע ץיבצמה 6-ל 1 ןיב רפסמ ףורצב ,דלטשה ךמסמב תוצט :ןלהלדכ
 :האיגשה
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 הספדהו גוזימ :יעיבט קרפ

 האיגטה | האיגשטה 'סמ

 .'ב קלחל "א קלח ןיב (!%+:) הדרפהה האצמנ אל

 ('א קלח םייק אל) 4!%+0-ב ליחתמ ךמטמה
 .יקוה םחות ות ונניא ךמסמב הנושארה הרוטב ןושארה ותה

 .הכלהכ םוחת ונניא 'א קלחב הנתטימ

 .חוור ללוכ הנתטימ

 שש ₪ ₪ ₪ - .םינתשימ 127-מ רתוי וב טי וא ,םינתטימ 'א קלהחב ןיא

 זא .טירפתל רוזתתו והשלכ טקמ לע טקה ,ל"נכ האיגטש תעדוה הֶעיפומ רשטאכ

 .והנבי'מ תא ןקתלו ,דלשה ךמסמ תכירעל סנכיהל ךילע

 דומיעל םירטמרפה

 דומיעה תינכותב ומכ קוידב תאזו ,דומיעה ירטמרפ תא תשקבמ תינכותה ךןכ רחא

 ךמסמב םושרה רטמרפה ךרע תא םילבקמ =אזשא לַע הטקהב ,ליגרכ .הליגרה

 .ומצֶע

 ,ןכל .גזוממה ךמסמה לש דחא קתוע לט דומיע תלועפל ם'סתיתמ םירטמרפה

 םיקתועב טדחמ םעפ לכב רוזהי "ןוטאר דומֶע רפסמ" רטמרפה רע ,לטמל

 .םיספדומה

 1 ןנוכב טילקתה תפלחה
 טילקת חא ףילחהל רטפא העדוה עיפות 1 ןנוכל בתכיי דומיעה טלפט םיטקבמ םא
 .הליגר דומיע תינכות תלועפב ומכ תאזו תינכותה
 :םיאבה םירקמה ינשמ דהא לכב ,] ןנוכב טילקתה תא ףילחהל ןילֶע היהי תמאב
 .(ןלהל 'ר) 1 ןנוכל הז טילקת סינכהל ךילֶע :דרפנ טילקתב םינותנה ץבוק--
 טילקתבש יונפה םוקמהמ רתוי לודג היהי הספדהל טלפה ץבוקש הפצמ התא--

 .תינכותה

 םינוחתנה ץבוק תקידב

 ,אצמנ ונניא םא .ותואיצמ קדבית תעכ זא ,ףתתשמ םינותנ ץבוקט תנייצ םא
 םע טילקת סנכה .1 ונוכל םינותנ ץבוק סילקת סינכהל אנ :וזכ העדוה ץיפות
 .0כ0 שקהו ,םדוקמ תקפיט ומט תאט ץבוקה

 תומוטר לע גוליד

 ךילעו ? גלדל םינותנ תומוטר המכ לצ תעכ לאטנ התא ,ףתתשמ םינותנ ץבוק םא
 תרטמ .גולידל תומושר רפסמ וא ,אוהש גוליד לכ הצור ךניא םא =אזשה טיקהל
 ליהתהל האבה םעפבו ,לשמל ,תומושר 50 תחא םעפב גזמל רטפאל איה גולידה
 .51! 'סמ המוטרב

 גוזימ

 העדוה העיפומ .דומיעהו גוזימה לש ירוזתמה ךילהתה ףוס ףוס ליחתמ תעכ

 לש ירודיסה הרפסמ תאו םינותנה ץבוקו דלשה ךמסמ לט םהיתומש תא תנייצמה
 דע תוכתל וא תע לכב ךילהתה תא קיספהל רשפא .תַע התואב תגזמתמה המ\טרה

 ןבומ ,םינותנ ץבוק ףתתשמ אל םא .םינותנה ץבוקבש תומוטרה לכ ורמגייש
 םויס" ןלהל 'ר) והשלכ בלשב ךילהתה תא ךתמזויב קיספהל ךילעט וילאמ
 .("ךילהתה

 ףלחומ 'א קלחב םג אצמנ ומש רשטא 'ב קלחב הנתטימ לכ :תיטמוטוא הפלחה
 :םיאבה םיבצמה ינשמ דחא לכב תיטמוטוא
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 םע רשק עבוק 'א קלחב הנתטימה זא :םינותנ ץבוק ףתתטמ גוזימה ןילהתב--

 .הז ךרע ידי לע ףלחומ 'ב קלחב הנתטימהו ,ץבוקב ןרע

 דחיב עיפומ 'א קלחב הנתשימה םשו ,םינותנ ץבוק ףתתטמ אל גוזימה ךילהתב--

 .ופי=*בוחר" :אמגודל .ילאבולג ךרע לט הבצה םִע

 םיבצמה ינשמ דחא לכב הפלחהל ךרע תטקה תטקבמ תינכותה :פקומ ךרעב הפלחה

 :םיאבה
 .'א קלהבש םינתטימה תמיטרב אצמנ ונניא 'ב קלחב הנתטימה--

 ךוע בצומ אל 'א קלהב לבא ,'א קלחבש המיטרב אצמנ 'ב קלחב הנתטימה--

 ךילהתב םינותנ ץבוק לט תופתתטה ןיא ןכ ומכו ,הז הנתטימל ילאבולג

 .גוזימה

 ארקנ קירה ךרעה םא ןיב תירטפא קיר ךרעב הנתשימ תפלחה :קיר ךרעב הפלחה

 .(דבלב םאזשה לע השקה ידי לע) תינדי טקומ אוה םא ןיבו ,ץבוקמ

 אלא וראשנ אל הרושה לכמש ןכתיי ,קיר ךרעב הפלתה רחאל :תורוש תומלעיה

 ,אמגודל .םלעית הלוכ  הרושה הזכ  בצמב .קוסיפ  ינמיסו  םיחוור
 :תבותכ רובע תורוש שולט הליכמ בתכמ תרתוכ

 ,8אתיב-רפסמו-בוחה8ַ

 ,אהנוכמ8
 דוקימ8 8ריו8

 .דבלב ביצה םש תא ליכת הנורחאה הרושה ,רסח היהי דוקימהט םירקימה לכב
 יתש קר הנראטיתו ,םלעית הרוטה לכ זא ,קיר היהי הנוכש ךרעה םא ךא
 \ .תבותכ תורוט

 גוזימה תינכותל תיארנ רטשא םיות תזורחמ 'ב קלחב הנשי ובש בצמ ןכתיי
 ינט ןיבו םתותה ותה לש םיעפומ ינש הליכמ איהט ינפמ ,הנתטימ התיה וליאכ

 טקבתו וזה תזורחמה תא ריאת תינכותה הזכ הרקמב .חוור לכ ןיא הלא םיעפומ
 תינכותהו ,6א6₪ זא טיקהל ךילע ,הנתשימ הנניא וז תזורחמו רחאמ .הפלחה
 .האלה ךישטמת

 גוזימל םיאנח

 ,תומושר לש סימייוסמ םיגוס לֶצ גוליד שארמ ץעובקל שמתטמל תרשפאמ תינכותה
 ראט לכו ,ךילהתב ופתתשי תומוטשר לש םיגוס וליא ץעובקל ,קויד רתיל ,וא
 הרושה ;:הנמזה דלטה ךמסמ תכירעל סנכיה :,המגדה םטל .וגלודי תומוטרה
 :ןלהלדכ וז הרוש הנט .=דיקפת= הנתטימה םש תא הליכמ 'א קלחב תיעיברה

 איטנ==ד'קפת=

 םגו (=) רוטרפוא םג אלא הנתטימ לט םטש קר אל הליכמ הרוטה תעכ ,ונייהד
 לכ לע גלדת איה ,דובעת גוזימה תינכות רשאכש ןאכמ .(אי'שנ) יאנת ךרצע

 ,תינכותה תא ליעפהל הסנתש יאדכ .איטנ ונניא דיקפתה ןהבט תומוטרה
 .ןכב חכוויתו
 הנש ,"גוליד ןייצמ" הליכמה ,תיטימהה הרושה תא ;:הנמזה תכירעל 2 5%
 :ןלהלדכ

 איטנ ןגס=/=םדוק-דיקפת=

 ,איטנ תויהל רבייה דיקפתה :גוזימל םיאנת ינש  םנשי  תעכט ןאכמ
 .("הנוש" אוה =/ רוטרפואה) אישנ ןגסמ הנוש תויהל ביית םדוקה-דיקפתהו
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 .רטראק לט המושרה איה ,םיאנתה ינש תא תמייקמ ץבוקב תחא המוטר קרש רורב
 .חכוויתו גוזימה תא ץצב
 גציימה הנתטימל אמגוד אוה ,=םדוק-דיקפת= ,ונפסוהט שדחה הנתטימה ,בגא
 .יאנת תקידבל שמשמ לבא ומצע גוזימב ףתתשטשמ ונניאט ץבוקב ךרע

 םיאנתה לכ םיבייה ,דחא גוזימ יאנתמ רתוי דלטה ךמסמ לט 'א קלחב שי רטאכ

 תנמ לע םייקתי אל דחא יאנתש קיפסמ .גוזימב ףתתטת המוטשרהט ידכ אלמתהל
 .גלודת המוטרהט
 .םהיניב האוושהה עצובת דציכ ץעבוק יאנתה ךרעו הנתשימה ןיבט רוטרפואה
 .םיינש תרכיה רבכ םהמ ,םירוטרפוא הטימח םנטי

 האוושהה תוטישו םירוטרפוא
 5-ו "םיירפסמ" םירוטרפוא 5 םנשי :השימח אלו םירוטרפוא !0 םנשי םצעב

 :"םיירפסמ אלה" םירוטרפואה תלבט ןלהל ."םיירפסמ אל" םירוטרפוא

 חד א ךמסמב רוטרפוא
 60 סא אטו 154 00 אד ' רבע יאנתה

 ₪041 5 - = הוושט

 אסז 004 5 /- =/ הווט אל

 דא 05 6 = 6 הוושט וא לודג

 1.655 0 5 4 =ל הוושט וא ןטק

 ו < % לודג

 | 5 6 , ןטק

 :םיירפסמ אל םירוטרפוא לט הלועפה ןפוא

 אוה ץבוקבט ךרעה םא ,לשמל) ץבוקהמ ךרעה לש הפשה ןווכב תכרענ האוושהה--
 אוה יאנתה ךרֶע םא וליפא ,ןימיל לאמשמ ךרעית האוושהה זא תילגנאב
 .הפש התואב יאנתה ךרעו ץבוקבט ךרעה ויהי ללכ ךרדבט ןבומכ .(תירבעב

 8 אוה םיכרעה דחא לש וכרוא םא לשמל ."ףתושמה ךרואה" לע תכרענ האווטהה--
 אמא < תא ,המגודל .םינוטארה םיוותה 8 קר וושוי זא ,12 ינשה לשו ,םיות
 .םינושארה םיותה ינש קר םיוושומ יכ

 ךוראה :םיכרעה יכרוא ןובטהב םיתקלנ ,ןויוושט איה האוושהה תאצות םא קר--
 .התא > תא ,המגודל .רתוי לודגל בשטחנ רתוי

 .םיווטש םיבשחנ (םיקיר םיכרע) ספא ךרוא ילעב םיכרע ינט--
 .םיינשהמ ןטקה אוה ,ספא ךרוא לעב אוה םיכרעה דחא קר רשאכ--
 םיכרע ןיב תואווטה ךורעל ידכ "םיירפסמ אל" םירוטרפואב שמתטהל רשפא--

 .םירוטרפואה לש הלועפה ינפוא תא בטיה םיניבמט יאנתב תאז ךא ,םיירפסמ

 :םיירפסמה םירוטרפואה תלבט ןלהל
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 סקשחאזסהא [א ךמסמב רוטרפוא

 אד סא =אסו 151 06 אד '* ר בע יאנתה

 =004| 5 7%= % הוושט

 אסז ₪045 1/= =/% הווט אל

 דה 08 =004| 5 %>= =% הוושט וא לודג

 1555 08 6004| 5 %<= =%% הווט וא ןטק

 מ %> % לודג

 |65 < % ןטק

 :"םי:רפסמ" םירוטרפוא לש הלוצפה ןפוא

 .ןימיל לאמשמ דימת תכרענ האוושהה--

 .ךרוא ותוא ילעב םה םיכרעה ינש רטאכ קר תעצבתמ האוושטה--
 .םיווט םיבשחנ (םיקיר םיכרֶע) ספא ךרוא 'לעב םיכרֶע ינט--

 :רתו* לודגל בשהנ רתוי ךוראה זא ,ךרוא ותוא םיכרעה ינטשל ןיא רטאכ--
 .30 רפסמהמ לודג 001 רפסמה ,אמגודל

 םיכרעה לש אלו .,םיוופתה לט האוושה הטוע תינכותה יכ תעדל בוטח--

 הדוקנל וא (- וא +) ןמיסל תיארבגלא תועמשמ ןיא ןכל .םיירפסמה

 םיכרעה םיכ*רצ ,הלאכ םיוות םיליכמה םיכרע תוושהל םיצור סא .תינורטְע
 .ההז טאמרופ ילעב תויהל

 .אקווד םיירפסמ םיכרֶעל לבגומ ונניא "םיירפסמ" םירוטרפואב טומיטה--

 גזוממה ךמסמה דומיצ (9)

 םירטמרפה יפל דומיע רבוע רצונש גזוממה ךמסמה ,המושר לכ גוזימ רחתאל
 תרושב רבטצמה םידומעה רפסמ תא הגיצמ תינכותה .הליחתתב הלביק תינכותהש
 .חיט-ודה
 תטקבתה רשאכ ,לשמל ? דומיע עונמל הצרת יתמ .דומיצע ץונמל לכות ,הצרת םא
 המ םוטמו ,תמייוסמ המוטר תגזמתמט האור התא רטאכ וא :תיעטו ךרע טיקהל
 םסש שד= לע םיטיקמש ךכ ידי לע דומיע םיענומ .ספדוי קתועהט הצור ךניא
 .ליחתה דומיעהש ינפל

 ןנוכב בתכנ אוהו ,תינבתה ךמסמ םשכ ומשטש הספדהל ץבוק רצוי דומיעה
 .תנייצש

 גוזימה ךילהת םויס (!0)
 :תינכותה תלועפ םויסל תוירשפא םיכרד טולש

 התלועפ ,םינותנה ץבוק לש ופוסל העיגמ תינכותה רשאכ :ם*נותנה ץבוק ףופ--
 .תמייתסמ

 ךכ ידי לע ,תַע פכב םייסל תינכותל םורגל לוכי התא :ל'צפמה ידי לע םויפ--
 :טוריפ רתיב .₪90 שקמה לע טיקתש
 םוי'סל םורגל לוכי התא ,םיטקמה חולמ ךרע תלבקל תרצוע תינכותה רטאכ--

 .556 כ"חא דימו 5אז=₪ תטקה ידי לע הלועפה
 םורגל לכות ,םישקמה חולמ ךרע תלבקל הריצע גוזימה ךילהתב ןיא רטאכ--

 .₪56 טקמה לע תכשוממ הציתל ידי לע תינכותה םויסל
 ץבוק בתכנ וילעש טילקתב יונפ םוקמ רתוי ןיא רשאכ :טילקתב םוקמ ןיא--

 לכ תא ליכי סלפה ץבוק .המיאתמ העדוה םע ,תינכותה תלועפ תמייתסמ ,טלפה
 .זא דע ודמועו וגזומש ךמסמה יקתוע

 1םא 06 | 3.15 הרודהמ אסז0%!|| םילילמתה דבַצמ



 הספדהו גוזימ :יעיבט קרפ 08

 לע זא םיעיפומש םירפסמ ינשל בל םיטתט יאדכ תינכותה תלועפ המייתסה רטאכ

 המושטרה רפסמ אוה ינטהו ,טלפה ץבוק ליכמש םידומעה רפסמ אוה דחא .ןסמה

 .הגזומט הנורתאה

 תרומושטשהר הפ לש

 י:דכ ('טיטה קרפב האר) טרופסקאה לטו גוזימה לט תבלושמ הקינכטב שמתטהל רטפא

 .םינותנ יצבקמ תומוטר ףולטל

 ולש 'א קלחבו ,םינותנה ץבוקב המוטר הנבמל ההז והנבמט תינבת ךמסמ םיניכמ

 .הפילשה יאנת תא םיטרפמ

 יקלח קתוע טילקתב לבקתמ ."טרופסקא" רובע הטענ דומיה רשאכ גוזימה תא םי'ץעצבמ

 .(גוזימה יאנת) הפילשה יאנת לַע ונעט תומושרה תא ליכמה ,םינותנה ץבוק לט

 לע רצונש ץבוקה תא אורקל ךירצ ,אסזבאוו| תכרעמל תושורד ופלטנט תומושרה םא

 .('עיברה קרפב האר) 18א008ז היצקנופה ידי

 18% 76 | 3.15 הרודהמ אסז0%1!|| םילילמתה דבָעמ
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 ש 100%5 זז ם*רטמרפה ץבבר 5 >< נ מש קרפ

 וד"קפתו ץבוקה לש יללכ רואיח

 לש םינוש םירטמרפל םיכרְע עובקל א04"0ז1!!-ב טשמתטמל רטפאמ אא ץבוקה

 :םירטמרפ לט םיגוס ינשל םיכרע עובקל רטפא .תכרעמה

 ;:1ה558||ב6ו1סה ק5"806%6"8 (1)

 .סזספז8הה 06%80]% %8]ט69 (2)

 לוכ* ןושארה גוסהמ םירטמרפל םיכרעט אוה םיגוסה ינט ןיבט לנורקעה לדבהה

 גוסהמ םירטמרפ יכרֶע וליאו ,אא60א-160 ץבוקה תועצמאב קרו ךא ץובקל טמתטמה

 .אס"0א!|| לש תונוטה תוינכותה ךותב ,תורחא תויונמדזהב םג תונטל ותינ ינשטה

 םירדגומ םהש תומכ ויהי םירטמרפה לכ יכרע זא ,אצמנ ונניא ₪8600:16-ט הרקמב

 ןיא ךא ,אצמנ ץבוקה רטאכ .(1א]ז[ג% %/ה|065 :"םייליתת םיכרע") תינכותה ךותב

 ץבוקב םירכזנ םניא רשא םירטמרפ םתוא יבגל זא ,םירטמרפה לכל םיכרַע תעיבק וב

 .םייליחתה םיכרעה וראשיי

 ,רתומה םיכרעה םוחתב הנניא ץבוקה תועצמאב רטמרפל ךרועה תַעיבק וב הרקמ לכב

 .רטמרפה לש יליחתה ךרעה ראשיי

 תלימ תועצמאב תיטָענ רטמרפה לא תוסחיתהה .בוטח ונניא ץבוקב םירטמרפה רדס

 תלימ רהאל .הרושה לש 1 רוטב הליחתמה ,םיות 10 דע לש ךרואב (46+ א080) התפמ

 .םיחוור אלל תאז לכו ,ךרעה וירחאו (=) ןויווטה ןמי'ס תויהל ךירצ חתפמה

 םיכרעה וליאו (0ק0ק68 6455) תולודג תויתואב בתכיהל תובייח חתתפמה תולימ
 .תונטק תויתואב םג בתכיהל םילוכי

 רשפא זא ,תוור ונשי םא .הוור וא ,"הקסיפ-ףוס" ותה תויהל ךירצ ךרעל ןימימ

 :אמגודל .הרוש התואב הרעה ףיסוהל

 0ק[]6=06-1 | 8,8,6,2 תויהל לוכי ,1 'סמ ןנוכ
 [------- | ו

 א ב ג

 .הרעהה איה ג ,ךרעה אוה ב ,חתפמה-תלימ איה א

 .תודרפנ תורושב הרעהה ךשמה ףיסוהל רשפא ,הרעהה רובע הקיפסמ הנניא הרוטה םא

 רהתאל .אס;041!ו| לש הכירעה תינכותב ותוא ךורעל שי ץבוקב םיכרע תונטל תנמ לֶע
 לט האבה הניעטה םֶע .הלעפהה תכרעמ לא תאצלו ,ץבוקה תא רומשל שי הכירעה םויס
 .םישדחה םיכרעה הלועפל וסנכיי אס"081|]
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 ם*ט*לקת יננוכ

5 15% 
 0ה4=1/6-1
2-8 

 םע אס0אזווו לש "2 ןנוכ"ו "1 ןנוכ" ןיבש רטשקה תא םיעבוק וליא םירטמרפ

 ,תישק םיטילקת ןנוכ ךתושרבט תכרעמל םא .(3,8,6,0) הלעפהה תכרעמ לט תודיהיה

 .6-ל 8-ה תא תונשל יאדכ

 ם*פסמ "טעבצ

[16:33 
 סס5810ו|6 60|סז5: 0-15 (ם80א0זסטחס 0-7)

 8460000(!א0=0 6]₪6%80 = םוהס%א

 טאס=הו 1א1=6 46+8ש]6 = 86

 80( 4 06+8ט|6 = 31078 [ה66ח5ו6ע

 000 א2=0 06+8016 = 6

 ,עצקרהו תויתואה יעבצ תא רותבל לכות ,(1868 א40א[דס0ח) *נועבצ ךסמ ךתוטרב םא
 ותונבל תויתואה ויהי ,רתוב ךניא םא .0א05% 1א5-הו 80/2-ה תונוכתל םיעבצ ןכו

 התא .(ה10ה [אזשא51דצ) ריהב היהי 0\80-הו ,לותכ 0אס6ה| 1א=-ה ,רוחט ץקרה
 תויתואה רובע םיעבצ 16 ןיבו ,ץעקרה רובע םיעבצ הנומש ןיב רותבל לוכי
 גואדל שיו רחאמ הלודג ךכ לכ הריחב ךל ןיא תיטְעמ הניחבמ לבא .תוטגדההו
 ןיבל טאססהוןא= ןיב רורב ןיתחבהל ירשטפא תויהל ךירצ ,לשמל) םיעבצה תמאתהל
 .(801 +שאס=ח ןא=
 :םיעבצה טוריפ ןלהל

 0 -- 8ו80א 8 -- הז8ץ

 1 -- 48 9 -- 218ח0ש 86
 2 -- ת86ה 10 -- /18ח% ס"66ח

 3 -- 0ץ8ח 1| -- 180% 6ץע8הח

2188 -- 12 0 - 4 

3% 180% -- 13 8 -- 5 

 6 -- החסאח 14 -- ץ8!!סא |

 7 - 6 15 -- ה18ה וה66הח5ו6ע 6

 תרדספדמל ם*"רטמרפ

 קקון אדםח
 סח[אז-ס0ס חד 0
 קח[אזה-6הא<צ

 8400-ח4ז6= 6+80]% !ה קזוהספסת .0
 קג1ךצ= 6]06%80 [!ה קח!ה66ח .0

 5100-8175= 06+בט]6 !ה קז!הסססת 0
 65-| א ה= 06%8ט]6 [ה קזוהס6סת 0
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 101 א60א[16 םירטמרפה ץבוק :ינימש קרפ

 תרוטקתב תורבוחמה תוספדמ יתש ,לטמל ,ןנטשיט הרקמב ץוהנ ₪81אז-ק08ז רטמרפה
 םירבותחמה ,רתא ריטכמ ינטהו תספדמ תחאה ,םיריטכמ ינט םנטיש וא ,תיליבקמ
 ,0 :תספדמה תרבוחמ ק08ז הזיאל ןייצל ךירצ הזכ הרקמב .85-232 תירוט תרוטקתב
 .2 וא ,1

 עידומ אסז08ו1ו| .תירוט תרוטקתב תורבותמה תוספדמל סתהייתמ ₪801אזא-0619 רטמרפה
 תולעב תוספדמ ןנשי לבא .תוקד 2 רחאל הנממ הבוגת ןיא םא תספדמה לט "קתנ" לע
 ההובג איה תרוטקתה תוריהמ םאו .הכומנ הספדה תוריהמו לודג ימינפ זז"
 ןקורתה אלט דעו ,טאל ןקורתמו רהמ אלמתה תספדמה לש 58[:80-ה ובש בצמ ןכתיי

 ,וזכ תספדמ ךתוטרב םא .םינותנ דוע לבקל הנכומ איהט בשחמל העידומ תספדמה ןיא
 הלקת לכ ןיא םצעב רשאכ "קתנ" לע עלדומ אס08"0!!!-ש העפותב לקתנ התא םא רמולכ
 .קה[אדה-0[6=א-ל רטמרפה תא תונטל יאדכ ,תיזיפ

 סיעיפומה םינותנל םאתהב הנווכ תספדמה םא םיצותנ םניא םיאבה םירטמרפה הֶעברא
 גוסל םאתהב הנכותה קוושממ םלבקל טי רשא) %0ס"08ז%1!| לט תוסטפדמל רבסהה יפדב
 רתוי וא דהא תא ןווכל ןינועמ ךניא הביס איהט וזיאמ םא .(ךתוטרבט תספדמה
 ,תספדמה יפל אסז04אווו תא "ןווכל" ךילֶע ,אסזבאז|| יפל תרוטקתה לט םירטמרפהמ

 בותכל ךילע ,1200-ל תנווכמ ךלש תטספדמה םא :לשמל .הלאה םירטמרפה תרזעב
 .םאטס-הד == 0
 :ןה תויורטפאה

0, 0, 2400,1200, 4800 , 9600= 400-847 
 סקןדצ= 5 ,א (0 א, א0)

5100-8115 2 
 638-ו =א6ד =7 8

 הכ*"רעל םירטמרפ

6 
 אןסדח=0
 קגח-ןא0

1= ] ]86 
 = 5ד -חסז .4
 5108-אסז =3
2-0 

\=10-/4906 
1= )3002-5680 

 ךוע ןתינ ₪88-1א0-ב .טדח ךמסמ לש ובחורל לדחמה תרוירב ךרע ןתינ א1פזא-ב
 ףוצפי'צה ךטמ תא ץבוק 8611 .קהקהסההק 1אס6אד וא "הקסיפ תסינכ"ל לדחמה תרירב

 .(ףוצפיצ ןיא=0) ךורא ףוצפיצ ךשמ ןייצמ 7-ו רצק ףוצפיצ ןייצמ 1 וטאכ (1-7)
 תא רציי'מ םיטשקמה הול ובש ,בצקה וא ,תוריהמה תא םינייצמ 51.04-הקז- ו [ 5 -החסז
 יטקמל טתייתמ [051-חקז .תכטשוממ הציחל םייוסמ שקמ לע םיצחול רטאכ םיותה
 סחייתמ 08(5א-אקז .3-5 םיכרעה לבקל לוכיו ,ןמסה תעונת תוריהמל רמולכ ,םיציחה
 .1-3 םיכרעה לבקל לוכיו ,םישקמה ראט לכל
 ןמזב בטחמה ןורכזב םיתנומ ןולימל בצקומה יברימה לדוגה תא ןייצמ =
 וקלח קר ארקיי ,רטמרפה ךרע לע הלוע ולדוגש ןולימ אורקל םיסנמ םא .הכירע
 .500-9999 םיכרעה לבקל לוכי רטמרפה .ןולימה לט ןוטארה
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 א460א 16 םירטמרפה ץבוק :ינימט קרפ 2

 לכ .םירוציקה תא ההזמה ותכ םיחנומה ןולימב שמשמ רטא ותה תא ןייצמ -[0
 .םירוציק ההזמכ שמטל לוכי ות
 .80 לע הלוע ךמסמה בחור רשאכ ךספמה לש תיקפואה הזזהה תומכל סתיתמ [4002-50804
 .1-80 םה לבקל לוכי רטמרפהט םיכרעה

 1 הוקכאכז- 8 [כ<ן[כוכזי<

 ןוקסהז 5 א
 ןוופסהד =חא
 אקח =

 םאקסהז לִעו (4 קרפב) 1אק0הז לע םיפיעסב עיפומ ל"נה םירטמרפה לט אלמ טוריפ
 .(6 קרפב)

 דומ ?על ם"רטמרפ

 קאס[ אהד סא
 הש40-1=א
 ה=40-2=א
 3640-3=א

 ק406-א/א=א =
 קה] אד -[ קא=א
 תש -ז-| 1אם52
 /6ה8ד -ק 6

 | -50461א02
0= 5/0 | 
2 
0 567 ]]1₪0-0 

 וו: הורו
 51= 06+8בשט]6 זה קחוהס6ח 0

 1= 08%8ש]6 !ת קז!הספח 0

 קח-6| 4550
 א-ה 12

 .דומיעה תינכות רובע לדחמ תורירב ץובקל םישמשמ ל"נה םירטמרפה לכ
 :םה םיירשפאה םיכרעה .םידומעה תורתוכל םיסהייתמ ₪500-] ,1600-2כ ,-13
 תרתוכ=8 ,אל=א - ןלהלדכ איה תויתואה תועמשמו א, ה], ה0, 80, [[, 0 ,0

 .תינוציה=0 ,תנזואמ=ש ,תימינפ=] ,([00ז58) הנותהת תרתוכ=" ,(7054055) הנוילע
 א,ה1,ה3",2=,2,43,1 :םה םיירשטפאה םיכרעה :םידומעה רורפיסל סחייתמ ₪305-א()א

 ,תונותתתה תורתוכב=[ ,תונוילעה תורתוכב=ה ,אל<א :איה תויתואה תועמטמו
 .תרתוכה תרוט לש ירודיסה רפסמל םיסחיתמ םירפסמה

 .ץ,א םה םיירטפאה םיכרעה .ןוטארה דומעה לש ורפסמ תא סיפדהל םאה :קא[אז-[קא
 .0-9 ,טסקטה ןיבל תורתוכה ןיב תוקירה תורוטה רפסמ : -5
 .8 וא 6 ,טטניאב תורושה לש תיכנאה תופיפצה :(תקז-קןז6ה
 3 ,"ליגר תוור" ןייצמ 2 ,"חוור יצח" ןייצמ 1 .1-4 ,תורוטה תוויר 8%
 ."לופכ הוור" ןייצמ 4-ו "יצחו חוור" ןייצמ
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 3 אא60א:16 םירטמרפה ץבוק :ינימש קרפ

 םיכרעה (םירוטב םידמעמ רטאכ ,רוטב וא) דומְעב תורוטה רפסמ :| א 5/0

 .1-999 םה ןאכ םיירטפאה

 תודיתיב ףדה לדוג תא ןייצמה ,1-99 ,רפסמ תתל רטפא ןאכ .ףדה לדוג :-[

 .םיטטניא יאצה לט

 תפסונ הזזה רמולכ ,ךמסמה תספדהב םיילוטל תפסות ןי'צמ הז רטמרפ :/7[06-0ז

 םהו ,0-254 םה םיירשפאה םיכרעה .הספדהה תליחת ינפל המינפ הספדהה שאר לט

 .ךמסמה לט ₪1703-ב םיות לט תודיהיב

 תוזכרוממ ןניאש תורושה רמולכ) ןתוא ןזאל רשפאש תורוטה תא ןזאל םאה :פז[[צ+

 .ץ.א ןה תוירטפאה תובוטתה .('דכו

 תואה גוסל תופינמה וא תויתואה י'גוס תומש לש לדחמה תורירבל םיסתייתמ :81 ,1

 תרירבכ הקליי ,רבד םוט ןאכ םימשור אל םא .םיירבע וא םיילגנא םיכמסמל יטארה

 .(קה]אדשה קא0:[|₪) תספדמה ץבוקב ןושאר עיפומה םטה לדחמ

 :תספדמל תוריטי > ;תספדמב כ"חא סיפדהל ,טילקתל 0 -- דומיעה גוס :5
 ."טרופסקא"ל =-ו

 תורישי ספדומ וניא םא דומיעה טלפ בתכנ וילעש (2 וא !) ןנוכה רפסמ :-םא[שז

 .תספדמל

 הספדהל ם"רטמרפ

 קחו אד זא6
 51070-ק\05=א
 4108-0ו זצ=א
 אטְא-600 1651
 0 [ א-ה =0

 0[ א-=א0=0
 קק:ק-0א=ץ

 .המצֶע הספדהה לע םיעיפשמ ולא םירטמרפ
 .(ץ, א) ? דומְע לכ תספדה רחאל הריצע היהת םאה הלאטל לדחמ תרירב :5170-%%
 .(ץ, א) אל וא ההובג הספדה תוכיא לע הלאשל לדחמ תרירב :₪108-0ַ צץ
 .(1-99) םיקתועה רפסמ לע הלאשל לדחמ תרירב :5

 הדוקנל הספדהה שאר ץופקי ךמסמ תספדה תליהתב :אה1[0א-50, ]א-ב

 יזעול אוה םאו ,34.ק01א-ה58 יפל ,ירבע אוה ךמסמה םא ?:רטמרפל םאתהב תרדגומה
 לט תודיהיב םידדמנו ,0-254 םה םיירשפאה םירטמרפה יכרֶע .4ק01א-5%0 יפל

 "5לגרס" ונשי תוספדמה בורב :ןלהלדכ ןה ךכל תוביסה .ןימיל לאמשמ 17600 0

 לאמש דצב ולש הלחתהה תדוקנ רשאכ ,(שטניאב תויתוא 10) ק[1ז68ה 10 יפל לייוכמה
 .ןימ* דצב ולט ףוסה תדוקנו תספדמה לש

 .םיכמסמה יגוס ינטש יבגל תספדמה לגרס לע ספא תודוקנ השעמל ץבוק הז רטמרפ
 ריינה תא ריזההל תולגוסמטש תוספדמל קרו ךא סחיתמ הז רטמרפ :-:%
 לט הספדהבו ,ירוט בר דומיעב :םיבצמ ינשב וד הנוכתב טשמתשמ 008!!! .תינרוחא
 םיירשפאה םיכרעה .הדיתי (0815ע %ח66!) הפינמ רשאמ רתויב םיטסקט וב שיט דומָע

 תספדמה רמולכ ,ריינה תורזחהב היעב ןיאט הארמ ןויסנה םא .+,א םה הזה רטמרפל
 רזתומ ונניא ריינה יכ הארמ ןויסנה םא לבא .-ה תא ריאטהל יאדכ ,תקי'דמ

 תספדמל סהיתי אסז08וו| זאו ,א-ל ל-ה תא תונטל ךירצ ,תקייודמו הנוכנ הרוצב

 תנזה ןקתימ תטפדמה לע ןקתומ םא .ריינה תא ריזתהל תלגוסמ הנניאש תספדמ לאכ
 םינקתימש ינפמ ,א ןאכ םוטשרל ללכ ךרדב ךירצ (6ש% 5ה66% +6800ז) דידב ריינ
 .תינרוחא ריינה תא ריזתהל ,ללכ ךרדב ,םילגוסמ םניא הלאכ
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 רפסב 'מע הלועפה ןפוא היצקנופה םש 0

 12 ס ?* ל ק תן כ ו ת

 16 0 ךמסמ תכירעל הסינכ

 16 תטזמזמ , 0 ךמסמ תקיחמ

 16 גוס ותואמ םיכמסמה דחא לע םידמענ גוס ותואמ םיכמסמה תקליחמ
 תטממדמ), '*', 0 :םישיקמו

 15 20-ו םילקה םשה לע שדחה םשה תביתכ ךמסמ םש יוניש

 14 20-ו שדחה גוסה תשקה ,גוסה םוקמל ןמסה תזזה ךמסמ גוס יוניש

 15 009צ (ת1), 0 ךמסמ תקתעה

 םאדמא םישלקמו רזעה תרושב תולאשל םינוע
 .הבושת לכ ףוסב
 הלאשל הבושת םוקמב םאדתא לע השקה :הרעה
 .קתעומה ךמסמהמ הבושתה תא תנתונ

 15 002צ (2ע1), 0) 6 (107 + 148) ךמסמה לש תירקיעה ותפש יוניש
 הלנשה הפשב תובושתה םלנועו

 580801, 20 :םישיקמו (דומיעה תינכות
 טוריפ האר) רזעה תרושב תולאשל םינועו

 .(דומיעה קרפב

 17 רבעש רחאל) "ה" גוס םע ךמסמה לע םידמענ ךמסמ תספדה 0

 8 ןכותב הדומעל הדומעמ הציפק
 טילקתה

 15 . 508א.כא (ת8עם) טילקתה ןכות יכסמב ףודפד
 לשארה טירפתל הרזחו

0 
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 היצקבופה םש

 ה כ יר ע

 הלועפה ןפוא

 םילרגוסב עיפות היצקנופה םש דיל :יללכ

 הזלאב ןייצל ,ך וא ך ,ם :תויתואה תחא

 :היצקנופה תדבוע 6
5 - ₪066 2416 
 ךץץעק6ס 68 - 1

 ךח86ע6 8066 - 1

 ךצת-ל עד בצממ הרבעה

 טפַד-ל לצפת בצממ הרבעה

 807-ל 1א5 בצממ הרבעה

 (8) םדוקה ךסמל הציפק

 (5) אבה ךסמל הציפק

 (8) ךמסמה תליחתל הציפק

 (5) ךמסמה ףוסל הציפק

 (5) ךסמה לש ןלימ? דצל הציפק

 (5) ךסמה לש לאמש דצל הציפק

 () ךסמה שארל הציפק

 (ם) ךסמה תיתחתל הציפק

 (ם) הרושה תליחתל הציפק

 וא הרושה ףוסל הציפק
 (₪) רוטלובאטל

 (ם) הנלמל םיללמב הציפק

 (5) הלאמש םילימב הציפק

 (5) ןוויכ לכל תומדקתה

 ךצס בצמלו הרושה ףוסל הציפק

 אסז0%1!] םילילמתה דבַעמ

 םאעפא וא 00

 04א080 וא 581801 וא םיצלחה דחא

 04א080 וא 881801 וא םיציחה דחא

 50988.0 (280ס)

 509א.כא (2קפמ)

 709 (40ע + קק0ם)

 30108 (47.7 + 280פ)

591807 + + 

591801 + + 

591801 + + 

59107 + + 

 הז + םאצמה

8 

 זץ + +

> + 37 

 ןוויכל םיציחה ישקממ דחא לע תכשוממ הציחל
 םייוסמה

20 

 רפסב 'מע

20 

23 

25 

23 

25 

7% 

23 

23 

25 

23 
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 היצקנופה םש

 (5) הלועפה עצב

 בורמ רורחש) הלועפה עצבל אל
 (ם) (םלטבל םיצורש םיבצמה

 (1) םיוות תקיחמ

 (1) םיוות תסנכה

 (1) תינשמה הפשב םיוות תסנכה

 (1) הקסלפ ףוס

 (ם,7,1) הפשל הפשמ הרבעה

 (5) חוור תרוש תחיתפ

 ליגר חוור

 (תגפכ 528408) עובק חוור

 חתמנ חוור

 (1) םיוות תשגדה

 לוטיב וא םיוות תשגדה
 (5) השגדה

 (7) יתחת וק

 (5) לתחת וק לוטיב וא יתחת וק

 הלועפ עוציב םשל רוט תעיבצ

 (5) וילע

 הלועפ עוציב םשל הרוש תעיבצ

 (ם) הילע

 אס01!] םילילמתה דבצמ

 הלועפה ןפוא

20 

0 

 טז שמ

 טסקטה תסנכה כ"חאו זאפתפצ

 דאפמתד , 4א6 (407 + 185)
 טסקטה תסנכה כ"חאו

 אצמפ

6 

 ( ב1707 + ךגפ וא 0651 + 189)

 תאצמא

2-05 

8 + 7 

8 - 0001 

 ,שגדומה טסקטה תביתכ ינגפל 8012 לע השקה
 .בצמהמ האלצלל 5002 לע תפסובנ השקהו

 ות לע השגדה תעצבמ 8012 שקמ לע תשקה לכ
 .שגדומ ותמ השגדה תלטבמ וא שגדומ וניאש

 םע טסקטה תביתכ יגפל טאפמת1אמ לע השקה
 טאסמאע1אמ לע תפסונ השקהו ,יתחתה וקה
 .בצמהמ האלצל םשל

 לתחת וק תרצוי טאפמת1אמ שקמ לע השקה לכ
 םילקה לתחת וק תלטבמ וא ,וק אלל ות לע
 .ותה לע

 001 אא (ע2)
 .דחא רוט תעבוצ השקה לכ

 ןתינש תולועפה לכ תועיפומ רזעה תרושב
 .הז בצמב עצבל

 ןךאמ (ע4)
 .תחא הרוש תעבוצ השקה לכ
 ןתינש תולועפה לכ תועיפומ רזעה תרושב
 .הז בצמב עצבל

 ןםא 76 3.15 הרודהמ

 רפסב 'מע

1 

1 

2 

29 

26 

8 

8 

8 

7 

20 

077 

20 

16 

16 



 היצקנופה םש

 הלועפ עוצ*ב םשל הקסיפ תעיבצ
 (5) הילע

 תקלחמ

 תקיחמ

 תסנכה

 תקתעה

 תקתעה

 תרבעה

 תרבעה

 רודיס

 (5) תורוש

 (5) רוט

 (5) רוט

 (₪) תורוש

 (8) רוט

 (8) תורוש

 (₪) רוט

 (1) הנוש הרוצב הרוש

 הרוצב הקסיפ/הרוש/רוט רודליס
 (מ) הנוש

 /הרוש/רוט רודיס תלועפ לוטיב
 (5) תמדוק הקסיפ

 אס0ו!!ו םילילמתה דבצמ

 0 רפסב 'מע הלועפה ןפוא

(6 78 56 
 .תחא הקסלפ תעבוצ השקה לכ
 ןתלנש תולועפה לכ תועיפומ רזעה תרושב

 .הז בצמב עצבל

 +1 ,ע6 וא עא ?"ע חטשה תעיבצ

 טז םצמ , 0

 1 ,קע4-ו ת2 ל"ע חטשה תעיבצ

 תטזטמ , 0

 2 .ת4-ו ת2 ?"ע דחא רוט תעיבצ
 ןתלנ "רוט סנכה" העדוהלו ,1א58אַד שקה
 ות םיצור םא) רוטה אלמיש ותה תא שיקהל
 רוט הסינכמ כ0 לע השקה לכ .(חוורמ הנושה
 .0א080 י"ע הלועפה לוטיב .דחא

 21 ,ק6 וא ת4 ?"ע חטשה תעיבצ

 0609צ (ע1), 0
 עטקה קלתעהל םיצור םשל םוקמל ןמסה זזה
 :שקהו (רחא ךמסמב וא יחכונה ךמסמב)

 009צ (ע1)), תעעאמ (עת4), 0

 0 ,קא-ו ע2 י"ע חטשה תעיבצ

 0 609צ (ע1), 0
 :שקהו רוטה קיתעהל םיצור םשל םוקמל ןמסה זזה
 609% (21), 000 (ע2), 0

 21 :שקה ,ע6 וא ע4 ל"ע חטשה תעיבצ
 אסטמ (23), 00

 עטקה ריבעהל םיצור םשל םוקמל ןמסה זזה
 :תלבנש שקהו
 אסטמ (ת3), 0

 19 :שקה ,ע4-ו ע2 ל"ע חטשה תעיבצ
 .2כ0-ו הלאמש/הנלמי ןמסה זזה ,4008 (23)

 20 :שקה ,הרושה תשקה רחאל

 ףטגפ (ע7) + ( - זוכרימ רובע
 0טגפ (ע7) + + - ןימיל הדמצה רובע
 ףטגפ (ק7) + + - לאמשל הדמצה רובע

 |09 עוציבו ע4/ע6 וא/ו ע2 י"ע חטשה תעיבצ
 .ליעל וראותש יפכ ,(ע7) 0082-ה תולועפמ תחא

 שקהו ע4/ע6 וא/ו ע2 י"ע חטשה תעיבצ
 .(טגכ (ע7) םיימעפ

 18% [(6 | 3.15 הרודהמ



 היצקנופה םש

 6) םלידומע תורתוכ

 לש םיילאמש םיילוש יובלש

 אצמנ וב םוקמהמ לחה ,ךמסמה

 (5) ןמסה

 לש םיללאמש םיילוש יוביש

 (5) עטק

 םלילושב עטק לש שדחמ רודלס

 () םלרחא םיילאמש/םלינמל

 (5) הלאמש/הנימי עטק תזזה

 האיצל אלל ךמסמה תרלמש
 (8,1,1) הכירעהמ

 טלרפתל האיציו ךמסמה תרלמש
 (ת,1,1) ישארה

 תרלמש אלל לשארה טירפתל האיצי

 (₪,1,1) ךמסמה

 תסינכל םיוותה 'סמ תרדגה
 הנושארה הרושה תסלנכ) הקסיפ

 (ם) (הקסלפ לכב

 (7) הקסלפ תסינכ

 ךרואל םיוות תזורחמ שופיח

 (5) ךמסמה

0 
 אסה04!!| םילילמתה דבַעמ

 הלועפה ןפוא רפסב 'מע

 7 וא 2 ,1 הרפלסב ליחתהל תבילח תרתוכ תרוש

 תרתוכה תרוש תשקה ,(תרתוכה תרוש 'סמ) 3

 0שגפ (ע7) + +  :כ"חאו
 התוא רדסלו הרושל רוזחל רשפא ןכמ רחאל

 ךרוצה *פל לאמש וא ןלמ* דצב ,זכרמב

 .(00ג2 תלועפ)

 <39 תעיבק םוקמל ןמסה תזזה ,49תגא6סמ (ע5)

 .2כ0-ו םיללאמשה םיילושה

 .64א080 *"ע הלועפה תא קלספהל ןתיב

 08 :שקה ,ע6 וא ע84 ?"ע חטשה תעיבצ

 תעיבק םוקמל ןמסה זזה ,8954א65 (ת5)

 .20-ו םיילאמשה םיילושה

 10 רדגהו עטקה לש הנושארה הרושל ןמסה אבה

 חטשה תעלבצ י"ע עטקה לש םלשדחה םלללושה

 ךרואל ע4 שקה .ת2 םע םישדחה םיילושב

 :כ"חאו עטקה תורוש

 הטתגא6סמ (2ת5), 00

 1: :שקה ,ע6 וא תא ?"ע חטשה תעלבצ

 .20-ו הלאמש/הנלמ* ןמסה זזה ,5₪1עצ (ע9)

0 ,(32 11) 5408 23 

 24 אאזצ (ע10), 0

 24 ףטדצ (געע +29), 0

 77 תסינכל םיוותה 'סמ תא שקה ,1אפמאע (ע9)

 .20-ו הקסיפה

 1 תליחתב ,ללעל הקסלפה תסינכ תרדגה רחאל

 .תוורה שקמ לע ץוחלל של הקסלפ לכ

 6%) שופיחל םיוותה תזורחמ תא שקה ,עזאפ (ע8)
 תא תשפחמ 20 לע תפסונ השקה לכ .50-ו

 .האבה םלוותה תזורחמ

 18% 76 3.15 הרודהמ



 היצקבופה םש

 םיוות תזורחמ תפלחהו שופיח

 (מ) ךמסמה ךרואל

 () לגרס

 (ם) לגרס תקתעה

 (1) םיילוש תסינכ

 (8,1) רוטלובאטה ןמיסל הציפק

 ךותל ךמסמ (בוליש) תאירק
 (8) יחכונה ךמסמה

 אס!!! םילילמתה דבָעמ

 רפסב 'מע הלועפה ןפוא

 ,4 שופיחל םיוותה תזורחמ תא שקה יקדקפ 6

 :שקה הנושארה תזורחמה האצמנש רחאל .)6-

 הפלחהל םיוותה תזורחמ תא ,תמעג0מ (ע8)

 לכ ךרואל ת?טמוטוא הפלחה ךנוצרב םא .ת0-ו

 :הלאשלו ,ע8 תלבש שקה ךמסמה
 .20 שקה "[50/04א080] ?תיטמוטוא"
 .04א08 ?"ע הלועפה קיספהל ןתינ

 75 תטזמת (27 + ע1)

 עובקל ןתלנש םינמיסה םיעלפומ רזעה תרושב

 :םה םינמיסה ."?"-ה בהבהמ רשאכ ,לגרסב

 םילנמל םלללוש - ]
 םיילאמש םיילוש - [
 םיילוש תסינכ - <
 ןימיל הדמצה םע רוטלובאט - +
 לאמשל הדמצה םע רוטלובאט - +
 לגרסה תקתעה - 60%
 .ותוא שלקהלו שורדה ןמיסה תא רוחבל שי
 ,לגרסב עובקל ךנוצרבש תומוקמל ןמיסה זזה
 קוחמל ךנוצרב םא .1א588% י"ע ותוא עבקו

 .פטזמץמ שקה ,לגרסהמ ןמלסה
 אצו רומשו ,5א11 (ע10) ?"ע "?"-ל רוזח
 .₪אַזַצע (ק10) תפסוב םעפ ל"ע לגרסהמ

 46 קתוע רומשל הצור ךניה הב הרושל ןמסה אבה

 :שקה .לגרסהמ
 תטממפ (ב07 + ע1), 00עצ (ע1)
 לגרסל קתעומה לגרסה ריזחהל ךנוצרב םא

 לגרסה קתוע תרוש לע דומע - ךמסמב ליעפה
 :תינש שקהו
 תטזמא (געע + ת1), 009צ (ת1)

 7 ,לגרסב םיילושה תסינכ יגמלס תעיבק רחאל
 :הלאמש םיילוש תציפק
 אגפסזא + (ג11 + <)
 :הנלמל םיללוש תציפק
 אהת6סזא + (גע1 + +)

 46 דגמ

 2 תטגפ (417 + 23)
 בילהח) בלשל םלצור ותואש ךמסמה םש תשקה
 .2כ0 וא 5אדמא-ו ("ס" גוסמ תויהל

 18% 6 3.15 הרודהמ



 היצקנופה םש

 (8) םילנוצלח םיצבק בוליש

 ןמזב טילקתה ןכותל האליצל

 ךמסמ תכלרע

 ךרענה ךמסמה םש

 (5ם) ליבומ ות תעיבק

 (1) ליבומ ותב שומלש

 (5) ףוקימ

 (1) םיחנומ ןולימ תניעט

 ךסמ תספדה

 הרושה לעמ הרושט-יצח תספדה

 (5) תספדומה

 אסה04!!! םילילמתה דבַעמ

 הלועפה ןפוא

 תוסספד (הע7 + 6
 ,בלשל םיצור ותואש לנוציחה לו םש תה

 תויתואה 3 תמויס) ץבוקה גוס ,תאצטמ
 .םאעמ8-ו (ץבוקה לש תילגנאב
 רטמרפה תא ₪60אע16 ץבוקב שארמ עובקל של

 :ךרוצה יפל זאקספד
 דאססת'ע=אא /30 דא 0
 :רשאכ
 ןימימ לנוציחה ץבוקב הביתכה ןווליכ - 8

 (81081) לאמשל
 לאמשמ ?נוצלחה ץבוקב הביתכה ןוויכ - ת

 (ןמע7צ) ןימיל

 אמח-6028 אלה לנוצלחה ץבוקב תלרבעה - א
 015-0028 איה *נוצלחה ץבוקב תלרבעה - 0

 סדפמסד08צ (4171 + ת10)
 ךמסמל רוזח .םאדמאפ-ו ןנוכה 'סמ תא שקה

 פ08א.כא (עַפִעם) וא 684א081 י''ע

 כס0סטאמאצ (ג19 + ע7)

 14885 (47/7 + ע4)
 .2כ0 וא םאעפת-ו ללבומה ותה תשקה

 :שקה ,ןילמיל דומצה טסקטה תשקה
 דומצה טסקטה תשקה ,1842885 (20/7 + ע4)
 .םאדמא-ו לאמשל

 תצקממא (472 + 55)
 תלחתהל 20-ו ףוקלמה רטמרפ תא תונשל ןתינ
 תראומה הללמה ףקמל הצור ךניה םא .הלועפה

 תראומה הללמה ףקמל הצור ךניא םא .20 שקה
 םא .+ שקה ,האבה הל?מל רובעל ךנוצרבו
 השע ,ףוקלמל הללמה חטש תא ןיטקהל ךנוצרב
 .+  ל"ע תאז
 .04א08 ?"ע הלועפה לטבל ןתיג

 הנושארה הלועפה הניה םלחנומה ןוללמ תניעט
 :ל"ע ,ךמסמל םיסנכנשכ םלשועש
 תויהל בייח) ןוללמה םש תשקה ,גזעץ +6
 ("ס" גוסו ןוללמה לש דחולמה הנבמב
 .םאצפת-ו

 עגזאצ (581עצ + 2ת586)
 .רזעה תרושב תולאשל םינועו

 50288-5081ע7 (41/7 + +)

 18% 76 3.15 הרודהמ

 רפסב 'מע

55 

211 

25 

353 

3 

4 

4 

14 

59 



 היצקנופה םש

 הרושל תחתמ הרוש-יצח תספדה

 (5) תספדומה

 (מ,1) םייפרג םיוות

 (מ) יולימ ות תעיבק

 (1) יוללמ ותב שומיש

 (₪) םל?עדמ םיוות

 (ם) םלנוש תולתוא יגוס תעיבק

 אסז411] םילילמתה דבעמ

 ) רפסב 'מע הלועפה ןפוא

 139 502-5091271 (ב177 + +)

 18 ךרוצה יפל ,ןלמ* דצמ םישקמה דחאו 1

 88 :העדוהה עלפותש דע 1848 שקמ לע שקה
 לוללמה ות תא שקה ."142" יולימ ות

 .עאעמת-ו

 ]88 לע הציחל לכ - יוללמה ות תעיבק רחאל
 .םיחוור םוקמב יוללמה ות תא אלמת

 0 .ךרוצה *פל תילגנאב תויתואה תחאו 1

 76 היהי םייוסמ םוקממש ןייצל םיצור רשאכ
 הנושארה תואה לע דומעל של ,הנוש תוא גוס

 גוס 'סמו 47 שיקהלו לונלשה ליחתמ הנממש
 םילתסה רשאכ .(5 וא 2 ,1) הבושה תואה

 גוסל רוזחל םיצורו הזה תואה גוסב שומישה
 התוא םלעצבמ רחא תוא גוסל וא לרוקמה תואה
 .שקובמה תואה גוס 'סמו 417 םע הלועפה
 ,ולטבל ךנוצרבו םלייוסמ תוא גוס תעבק םא
 407 + 0 :תעבקש םוקמ ותוא לע שקה

 18% 76 3.15 הרודהמ



0 

 ס

 היצקבופה םש
 ןמזב הספדהל חוקיפ יות
 (1) הכירעה

 אס!!! םילילמתה דבלמ

 רפסב 'מע הלועפה ןפוא

 2.1 הד + 2

 רזעה תרושבו ₪ ןמיסה עיפומ וז הלועפ רחאל

 :עובקל ןתינש חוקלפה יוות לכ םיעיפומ

 ת88.0.0. 012345 55 ע0 אצ עט

 :תורושט חוויר
 הרוש לבג לע הרוש תספדה - 0

 הוור הרוש לצח -
 ליגר חוור -

 לצחו חוור
 לופכ חוור -
 תורושה חוולר לש לנוצ?הה רטמרפל הרזח -

 :םלדומע 2 ןיב רבשל אלש עטק תרלמש

 (201א אממע) עטקה *"נפל - 5

 (םאפ אעממפ) עטקה לרחא - 58

 :שדח רוט ,שדח ףד
 שדח ףד תלחתה - 2
 (לרוט-בר דומלעב) שדח רוט תלחתה - 6

 . :הספדהל אלש תורוש

 ספדוליש םיצור אלש עטקה לנפל - א

 (39801א אס .עפזאע)

 ספדויש םיצור אלש עטקה ?רחא - צ

 (םאכ אס תפזאד)

 :םיבגוש תוליתוא ?גוס בורלע לש תויעב
 "תילקפוא תופיפצ" לש רטמרפה תא תחקל - ע

 תואה גוס לש הלבטהמ אלו דומלעהמ
 הספדהה לש ליגרה בצמל הרזח - ץ

 ו

9 604 2 ₪2 

 18% 76 3.15 הרודהמ



 0 רפסב 'מע הלועפה ןפוא היצקנופה םש

 56 דו מ ?ע

 7 תספדמל הרלשי הספדה - ה :(ה/א/ת) רובע דומליעה
 טילקתל טלפה - ת

 "טרופסקא" ץבוק - א

 םאצמא 7 9 -ו דומלעל ךמסמה םש דומלעל םיכמסמה
 רוציל *?דכ דחי םיכמסמ 5 דע דמעל ןתינ
 ףסונ ךמסמ ךל ןיא םא .הספדהל דחא ךסממ

 .םאצסת בוש שקה - דמעל

 םיירגוסב ךרע םע םיעיפומ תואבה תולאשה :הרעה
 רמולכ ,"לדחמה תרלרב ךרע" אוהש ,[ ] םייעבורמ
 .ותוא לבקת םאצחת שיקת םא

 7 .1-מ הובג ךרעה ירוט-בר דומיע לש הרקמב [1] דומעב םירוטה רפסמ

 8 .לרוט-בר דומלע לש הרקמב קר םלרוט ןיב חוורימ

 99 תמילוסמ הרושש הכירעה ןמזב תעבקש הרקמב [ל] ח/מ/5-ל/ת/ע 1 תרתוכ
 הרושה םא תעכ ןילצל שי ,תרתוכ תרוש איה [ל] ח/מ/5-ל/ת/ע 2 תרתוכ
 :אלה [ל] ה/מ/5-ל/ת/ע 5 תרתוכ

 הנותחת - ת / הנוילע - ע
 0 תינוציה - ה / תנזואמ - מ / תימינפ - פ
 תרתוכה תרושמ םלעתהל שי - ל

 71 רורפס םיצור אל םא - ל | [ל] 3/2/1-ל/ת/ע םידומע רורפס
 :ןייצל של רורפס םיצור םא
 ןותחת - ת / ןוילע - ע
 ןותחתה וא ןוילעה קלחב הרוש וזיאב - 1
 .רורפסה עיפולי

 71 :הרושב רורפסה םוקמ תא עובקל שי [מ] (ש/י/ח/מ/5) רורפסה םוקמ
 / לבוציה - חת / זכרמ - מ / ל?מינפ - פ
 .לאמש - ש / ןימי - י

 71 .ןושארה דומעב רורפסה לש ךרעה [1] ןושאר דומע רפסמ

 71 ןושארה דומעה 'סמ תא סיפדהל שי - כ [ל] (ל/כ) ?ותוא סיפדהל
 ליחתהלו ןושארה דומעה 'סמ תא סיפדהל אל - ל

 .לבשה דומעהמ קר ררפסל

 170 תורוש / רורפסה ןיב תוקירה תורושה רפסמ [2] תוקילר תורוש רפסמ
 .טסקטל תרתוכה

0 = 10 = 
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0 

 ס

 היצקנופה םש

 [6] (שטניאב 6/8) תיכנא תופלפצ

 [2] תורוש חוויר
 [50] רוטב תורושה רפסמ
 (2,םלשטניא וא גוס) ףד לדוג

 םיינמל םיילוש

 [כ] (ל/כ) תורוש ןוזיא

 גוס

 גוס

 גוס

 גוס

 גוס

 גוס

 תוא לדוגו
 תוא לדוגו

 תוא לדוגו
 תוא לדוגו
 תוא לדוגו

 תוא לדוגו

 תיקפוא תופיפצ

 ליבומ ות חוויר

 1ע
 1א

29 
28 

 בע
 3א

 (שטנלאב םיוותח)

 [ןושאר] .סמ דומעב הלחתה
 [ןורחא] דומע רחאל םולס

 [2] ןנוכל טלפה

 הלועפה ןפוא

 ףדה לדוג תא םיעבוקה םירטמרפ

 .וב תורושה רפסמו

 הספדהל םיינמל םלילוש תעלבק

 תורושה לש ילאמש רושיי - כ
 תורושה תא לאמשל רשייל אל - ל

 תעבק םא) הספדהב םינושה תויתואה לגוס
 ןאכ - הנוש תוא גוסל רובעל שלש הכלרעב
 .(תואה גוס תא ןייצל םוקמה
 .תילגנא תוא גוס - א ,תלרבע תוא גוס - ע

 .בחורב שטנלאל םיוותה רפסמ

 עובקל ןתינ ,הכלרעב ליבומ ות תעבקש הרקמב
 .הספדהב ותוא חוורל המכ ןאכ

 הזיאבו דומיעה ללחתהל דומע רפסמ הזיאב
 .םילסל

 םא) דמעומה ךמסמה תא ריבעהל ןנוכ הזלאל
 .(תספדמל תורלש* דמעומ וניא

 - "רחא שקמ לע הצלחל ל"ע ךשמה" העדוהה העיפומ תולאשה םויסב
 .דומלעה תלועפ תא ללחהתהל לדכ םאעמא-מ ץוח שקמ לכ לע ץחל

 אס411!] םילילמפה דבַעמ
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 רפסב 'מע

8 

1 

1 

6 

2 

4 

5 
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 0 רפסב 'מע הלועפה ןפוא היצקנופה םש

 4 : ך מ סמ  ת ס 5 ד ה

 (תפ =צ גב מכ מג שב מפ שב נב = ןצ ןטצ צצ = = = ב עב =

 םע ךמסמה לע דומע ,טילקתה ןכותל סנכלה | - "'ת" רובע דמעוהש ךמסמ תספדה

 :שקהו "ה" גוס טילקתל

 ו ד, 0
 תרושב תועיפומה הספדהל תולאשה לע'הנע

 .(ךשמהב טורפ) רזעה

 תורלשי) "ה" רובע היה* דומיעהש תשקלב םא דומיעה ןמזב ךמסמ תספדה

 תועלפומ דומיעה תולאש רחאל - (תספדמל

 הליחתמ ןהללע תינעש רחאלו ,הספדהל תולאשה

 .הספדההו דומלעה תלועפ

 :הספדהל תולאשסה

 64 לש הרקמב) דומע לכ רחאל רוצעל שי - כ (ל/כ) ?דומע לכ רחאל הריצע

 (דידב ריינ
 ףלצר ריינ) דומע לכ רחאל רוצעל ןיא - ל

 6002-5887 עממסמה וא

 64 :הצלרטמ תוספדמ לש הרקמב קר (ל/כ) ?ההובג הספדה תוכיא

 יההובג תוכלאב סיפדהל שי - כ

 . הליגר תוכיאב סיפדהל שי - ל

 55 שי ,םילוסמ דומעמ קר סיפדהל םלצור רשאכ ?גלדל םידומע המכ לע

 .ןושארה דומעהמ גלדל םידומע המכ לע ןייצל
 לע גלדל ךרוצ ןיאש ןייצמ טאצמפ לע השקה
 .וז הספדהב טידומע

 5 .הספדהל םיקתועה 'סמ ?םיקתוע המכ

 55 שיקהל שי .ףדה בחור המ העל*דומ תכרעמה ' ...אוה ףדה בחור

 יתאצממ

 65 שאר תזזה ל"ע םיינמ* םיילוש עובקל ןתיב םיללוש תעיבק

 עובקל ןכו ,הנלמ* וא הלאמש ץחה םע תספדמה
 תספדמה שאר תזזה ?"ע ףדה שאר לש םיילוש
 עובקל ךרוצ ןיא .םיציחה י"ע הטמל וא הלעמל
 רטמרפ תתנ רבכ דומלעב םא םיינמי םילילוש
 ."םייבנמל םיילוש" הלאשל

 .ךמסמה תספדה הליהתמ תולאשה רחאל

 7 ב7 + א תספדמה תריצע

 7 הגז + 64א6ש| תפסונ םעפ הספדהה לוטיב
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 כ

 :הספדהה תינכות תועדוה
55 

 וראשנ םלקתוע המכ ןייצמה רפסמ רזעה תרוש לש ןימי דצב גצומ הספדהה ןמזב

 םוקמ ותואב םיוות ינש לש העדוה העיפומ - הספדהב תולקת שלו הדימב .הספדהל

 לדכ קאזאצ (581עע + 2ש656) :שלקהל של הלקתה ןוקלת רחאל .הלקתה המ תנייצמה

 .הספדהב ךישמהל

 :ןה תועדוהה

 ליעפמה ?"ע הריצע - |!
 רללנ ןיא - בא
 ולד טרס - דס
 רי*לנ ןיזמ - גמ
 תקתונמ תספדמ - תב
 הרמוח תלקת - מח

 תרושקת תלקת - קת
 שדח ףד סנכה - ףד
 ףדה תרזחה קודב -[ד
 1א/1ע

 הפינמ לגלג תפלחהל השקב - ן
 5א/5ע

= 15 - 
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 היצקנופה םש

 ג וז כ מ

 מ אצ צח צצ ב עב 2

 :"גוזלמ"ה ךילהת

 :דלש ךמסמ

 :םינותנ ץבוק

 :דלרפמה ותה

 תינבתה ךמסמ תקידב

 דומיעל םלרטמרפ

 םינותנה ץבוק תקידב

 ?גלדל םינותנ תוצובק המכ לע

 גוזלמה ךילהת ןמזב דומיע

 אס-4!!! םילילמתה דבַעַמ

 הלועפה ןפוא

 .םאעמא-ו דלשה ךמסמ םש תא שקה

 .םאעטא-ו םינותנה ץבוק םש תא שקה
 זאו ,םאעמת שקה םלנותנ ץבוק ןיא םא
 - "?םינותנ ןיא" :תפסונ הלאש העיפומ
 .םאצמפ שקה

 ותה תא שקה - םינותנ ץבוק שלש תעבק םא
 .םאַצמת-ו םינותנה ץבוקב דלרפמה

 םאו דלשה ךמסמ הנבמ תא תקדוב תינכותה

 ךמסמב תועט" :העדוהה תגצומ תועט האצמב

 תא ראתמה 6-ל 1 ןיב רפסמ ףורצב "דלשה

 :האלגשה
 קלח ןיב (401 + ?) הדרפהה האצמנ אל - 1

 .'ב-ל 'א

 םללק אל) 17 + ת -ב ללחתמ ךמסמה - 2

 .('א קלח
 וניא ךמסמב הנושארה הרושב ןושארה ותה - 3

 .לקוח םחות ות

 .הכלהכ םוחת ונלא 'א קלחב הנתשמ - 4
 .חוור ללוכ הנתשמ - 5
 רתוי וב של וא ,םלנתשמ 'א קלחב ןיא - 6

 .םינתשמ 127-מ

 .תועיפומה דומלעה תולאש לכ לע הנע

 .תרדגהש לפכ םלנותנ ץבוק אצמנ םאה הקידב
 סינכהל אנ" :העדוהה עלפות אצמנ אל םא

 טילקתה סנכה ."1 ןנוכל םיגותנ ץבוק טילקת
 .20 שקהו

 - םינותנ תומושר 'סמ לע גלדל ךנוצרב םא
 תוצובק לע גלדל הצור ךניא םא .המכ לע ןייצ
 .םאצמא שקה - םינותנב

 עונמל ךנוצרב רשאכ ,גוזלמה ךילהת ןמזב
 עטושלמ שקה - דחא גזוממ ךמסמ לש דומיע

 .דומיעה תלחתה לנפל
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 0 רפסב 'מע

66 

5 

53 

93 

53 

4 

4 

94 

7 
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 ס

 היצקנופה םש

 גוזלמה ךילהת םויס

 אסז041!! םילילמתה דבעמ

 רפסב 'מע הלועפה ןפוא

 7 העלגמ תינכותה רשאכ - םינותנה ץבוק ףוס
 .תמייתסמ הלועפה םיגותנה ץבוק ףוסל
 וא ,₪80 לע תכשוממ השקה - ליעפמה י"ע םולס
 - םישקמה חולמ ךרע לבקל תרצוע תינכותה רשאכ

 .₪50 כ"חאו אממ

 לונפ םוקמ ןלא רשאכ - טילקתב םוקמ ןיא
 .טלפה ץבוקל טלילקתב
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 הספדהו טרופסקא לש תוריהמ תולועפ :ב חפסב

 דומ*:ע אלל "סרופסקא" עוציב

 דומלעה תלנכות ללעפהל ילבמ ("א" וא) "א" גוסמ ץבוק רציל רשפא 3.15 הרודהמב

 .(6 קרפ ףוסבש "₪ספעע111, תכרעממ ץבוק תאצוה ---- עאקסַפַצ7" ףלעס 'ר)

 :אבה ןפואב תלשענ וז הלועפ

 גוסמ ךמסמ לע (1 קרפב "ךמסמ תקתעה" ףיעס 'ר) הקתעהה תלנכות תא םילליעפמ *
 .''ס" וא 4 וא יימ"'

 .(5  ילגבא ךמסמל) א  בישהל של :גוס הלאשל *

 תומושרב םיטסקטה ןווכ .אמח60פמ-ה תטלשב אלה וב תירבעהש ,25011 ץבוק רצוב
 תםאק0ספצ= וא עאע08971-2 :רטמרפה ךרעל םאתהב אוה -- (ךפלהל וא לאמשל ןימימ)
 .₪400אש16 םלרטמרפה ץבוקב

 ,הקתעה לדי לע וא דומיעה תינכות ל?די לע 5011 ץבוק רוציל םאה םילקוש רשאכ
 לד? לע ךא ,רהמ רתו* הברה הלועפה תישענ הקתעה יד* לע לכ ןובשחב תחקל שי
 .תונזואמ תורושו תורתוכ ,םידומעל הקולח לבקל רשפא דומלעה

 .אצמ ילגנא לשו ,.אעא אוה ירבע טרופסקא ץבוקל 208 לש ץבוקה-גוס :הרעה

 "סרופסקא" ץבוק תספדה

 שי תאז תושעל לדכ .("א" וא) "א" ולש גוסהש ץבוק סלפדהל רשפא 3.15 הרודהמב
 :ןמקלדכ ,הקתעהה תלנכותב שמתשהל

 גוסמ ךמסמ לע (1 קרפב "ךמסמ תקתעה" ףיעס 'ר) הקתעהה תינכות תא םיליעפמ *
 0 ( יא" תילגנאב) ואיי

 .(ת ילגנא ךמסמל) ה  בישהל של :גוס הלאשל *

 יתש תא עצבל ךירצ ,(50814) תלרוט תספדמב ספדול ץבוקהש םיניינועמ םא *

 לנפל ,הלעפהה תכרעמ לש (ןינעה יפל ,ןהל תומוד וא) תואבה ₪028 תודוקפ
 :חספפאצתמ תניעט

 אספמ 0:2

 אספמ 11 ::

 ךמא ק60 | 3.15 הרודהמ טספעוודד,, םילל?למתה דבעמ



 2-ב . הספדהו סרופסקא לש תורלהמ תולועפ :ב חפסב

 הריהמ הספדה

 תולועפ םע תחא הנועבו תעב רמולכ ,"ליבקמב" תישענ לימדרוו ?"ע הליגרה הספדהה

 ההובגה תופידעה תלעב אליהו ,הכלרעב קוסע תויהל לושע בשחמה תע התואב .תורחא

 לדכ ,ריהמ בצקב הספדהל םיותה תא תספדמה לא תלוש לימדרוו ןיא ןכ לע ;רתוי

 .ההובגה תופידעה תלעב (הכלרע) הלועפל רתו* בר ןמז שידקהל לכויש

 תספדמהש ךל עודיו ,תויטלאב ךלש תספדמה לע סיפדמ לימדרווש אצומ התא םא

 :ןלהלדכ ,הרלהמה הספדהה תקינכט תא תוסנל יאדכ ,רתול רהמ סיפדהל תלגוסמ

 םא .ךלש תספדמה לש 2קתסעַצַממ-ה לש קתוע היהל תאע7.2ַ08ק50 ץבוקהש גואדל שי *

 אצמג ךלש טספפאדז טילקתבש לרה ,לשמל ,9801888 2024 תספדמ ךתושרב

 :האבה הלועפה תא עצבל ךילעו ,₪4202402.280 ומשש ץבוק

 00עצ 202402 ,ק0 א.

 !דבלב תחא םעפ עצבל שי ל"נה הלועפה תא :הרעה

 שקבל ךילע ,הרלהמ הספדהב סלפדהל הצרת ותואש ךמסמל דומלע עצבמ התא רשאכ *
 .א בישת "(ה/א/ת) רובע דומיעה" הלאשל ,רמולכ ."טרופסקא רובע דומיע"

 הקינכטב סיפדהל רשפא ותואש ,"א" גוסמ ץבוק אלה ל"נה דומלעה תאצות *

 :רמולכ ,ללעל "טרופסקא ץבוק תספדה" ףיעסב רבכ הרכזנש

 ;הז ץבוק לש ומש לא ןמסה תא אבה -

 ;(21) "קתעה" שקה -
 ;2כ0 םיימעפ שקה -
 ;20-ו ה שקה -
 .02אסממ לע השקה י"ע הספדהה תא קלספהל רשפא -

 הספדההש ןמז לכ לבא ,"ליבקמב" הספדה רשאמ רתול* הריהמ הלהת וז הטלשב הספדהה
 .ףסונ רבד לכ לימדרווב עצבל רשפא לא תכשמנ

 ךפא ק6 3.15 הרודהמ סאסא, םילללמתה דבעמ
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 ס

 םיינוציה םיתורט :ג תפסנ

 םיי?בוציה םיתורלשב שמתשהל בושח מל

 ₪092%17-ש םיתוריש דאמ הברה עצבל תרשפאמ טלרפתבש "יבוצלח תורש" הסלבנכה

 .םקפסל לגוסמ ובנלא ם?לללמת דבעמכ

 ? םלרחא םיתורלש םילילמתה דבעמ ךותמ עצבל שמתשמל רשפאל בושח עודמ

 דע יכ .םילנוצלחה םלתורשל קוקז התא ,םילללמתה דבעמב שמתשמ התא ןמזה בור םא

 ךירצ תל?הש הרודצורפה וא תינכותה תא עצבל תנמ לע לימדרוומ תאצל תצלאנ הכ

 .לימדרוו תא תנעטו בוש תרזח ךכ רחאו ,עצבל

 תלנכות ללעפהל תנמ לע לימדרוו תא בוזעל ךרוצ ןיא ,3.15 הרודהממ לחה ,תעכ

 :ַג4 ןורכז *ד ךבשחמב של קר םא ,הצרתש תינכות לכ טעמכ עצבל לוכל? התא .תרחא

 עוצלבל 90%-כ ךתושרל ןיידע םידמוע 256% תב תכרעמב דבוע ללמדרוו רשאכ

 לכות ,עצבל ךילעש תינכותה תנלעטל ם?קלפסמ םנלא םיתב 90% םא .תורחא תוינכות

 .ךרוצה יפל ןורכז ךלש בשחמל ףיסוהל ןבומכ

 עצבל רשפא םיתוריט וליא

 תצא, 002צ, עס, ע0תאב1 , :ןוגכ ,הלעפהה תכרעמ לש תודוקפה לכ תא עצבל רשפא
 תא קודבל תנמ לע תויא תקידבל תינכות ליעפהל רשפא .דועו ע15א009צ4, סטאספא
 תטילקלו רודישל תינכות לליעפהל רשפא .ךיכמסמב (52ת1[81א6) תולאה תונוכנב
 םיבשחממ םלצבק טולקלו רדשל רשפא .בשחוממ סקלט תורלשמ וא סקלט קשלממ ,םיסקלט

 .עדתט-דהאפעמא תיבכות תלעפה לדי לע םייזכרמ

 ןהש ,(.541 לצבק) תורודצורפ םג אלא ,ליעפהל רשפא תוינכותו 208 תודוקפ קר אל

 .תודוקפ לשו תוינכות לש תורדס םצעב

 לבגוציח תוריט תלעפה

 5080108: (תילגנאב) העדוהה עיפות .םאעמת שקהו "?בוצלח תורלש" הסינכה תא רחב
 :תואבה תולורשפאה שולשמ תחא אליהש הבושטת תתל ךילעו

 לימדרוו לש חלש-ודה תרושב 205 תדוקפ *
 (.547 ץבוק) הרודצורפ לש םש *
 .תבכרומ 208 תדוקפ תאצמנ ובש ץבוק לש םש *

 .הלעפהה תכרעמ הנעטג ונממש ןנוכב אצמ?הל בייח 00%%א2.004% ץבוקה :בושח
 טילקת ןנוכ לעב בשחמב .2: ןנוכ והז םינוטילקת ?ננוכ ינש לעב בשחמב
 .חלשקה טילקתה ןנוכ ,ללכ ךרדב ,והז חלישק
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 2-ג םליבוציח םלתורש :ג חפסנב

 חל<-ודה תרוטב 205 תדוקפ

 .הדוקפה תשקהל םיות 40 ךתושרל ש? 5880108: העדוהה תגצומ רשאכ

 וא 00א\אפ 220085508-ב שומיש םע :205 תדוקפ תשקהל םינפוא ל"נש םימילק
 00אא4גאפ-ב שומישה לא וא שומלשה תא שרופמב ןייצמ שמתשמה ןלא .ולידעלב
 .(ןלהל תואמגוד האר) הדוקפה תביתכ ןפוא יפ לע עבקב הז רבד ,%

 הז רבד ;00%גאפ 2ת0085508-ב שומלש שרודה ןפואב 205 תדוקפ בותכל לוצר ,ללככ
 ("8ג 60א4גאפ 08 עדנא אגא" :ןוגכ) תואלגש לע תועדוה םילבקמ זא לכ יוצר
 .ןורכז יתב 3000-כ םידיספמ לבא

 תא בותכלו תוסנל של ,קלפסמ לתלב ןורכז לדוג לע העדוה העיפומ םא קר ,ןכ לע
 .60אאגאפ 2ק8008₪5508-ב תשמתשמ הנלאש הטלשב תינש הדוקפה התוא

 :00%2אפ 2ע80085508-ב שומלש םע תודוקפל תואמגוד *

 כדת *.תאע ןאכ תואצמנה תורודצורפה לכ תומש תגצה
 05 1 5081 ומשש 505-2ע1880109צ+-ל ףלחה
 605 2 5082 ומשש 5802-2כ1880109צ-ל ףלחה
 \:טע 4 ןנוכמ ח02ק8008 תולאה תינכות לעפה
 כ15%00עצ 2: 1 3-ב טקסידל 4-ב טקסלדה ןכות קתעה

 :00908א0 ע8068₪8508-ב שומלש אלל תודוקפל תואמגוד *

 2: טאצ ו 5 ןנוכמ תויאה תינכות לעפה
 ר\ 5001 כ1תמ0708צ-ה ןמ תולאה תינכות לעפה
 158002 .004 4: : 5-ב טקסלדל 4-ב טקסלדה ןכות קתעה

 חיט-ודה תרושב הרודצורפ לט םט

 הצור התא םא ,לשמל .הרודצורפ לש םש חלש-ודה תרושב בותכל רשפא ,ליעל רומאכ
 :תיש-ודה תרושב בותכל ךילע 28001.81 םשב הרודצורפ ליעפהל

1 

 :םתוא ףיסוהל לכות ,םירטמרפ של ךלש הרודצורפל םא

 קפ001 3 5

 ןיכהל הצור התאש היננ ;תורודצורפ ןיכהל תנמ לע 7099%111,-מ תאצל ךירצ ךניא
 :ןלהלדכ תאז השע .ע001.221 המשש הרודצורפ

 ;?לגנא טירפתל רובע *
 ;הרודצורפה תורוש לכ תא וב בותכו ,2ת8001 םשב ץבוק ןכה *
 ;ללגנאה ישארה טלרפתל אצו ץבוקה תא רומש *
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 םילבוצלה םלתורש :ג הפסנ

 3-ג

 ;קפ001 א :לא 28001 2 :תא קתעהו ,קז8מ6708צ-ה תא גצה *

 :עצב םאצפאאגמ 588ט108-ב *
 תעא 2ת001.אעמ *.תגצ

 ץבוק ךותב 205 תדוקפ

 ,ץבוקב שארמ התוא ןיכהל רשפא ,חלש-ודה תרושב הכורא 205 תדוקפ בותכל םוקמב

 .דבלב ץבוקה םש תא שלקהל חלש-ודה תרושבו

 םעפ אלו םלמעפ הברה ךתוא שמשל הכלרצ הדוקפה רשאכ הליעלו הבושח וז הקינכט

 : .דבלב תחא

 .הדוקפה לכ תא ליכהל הקלפסמ הנגלא חלש-ודה תרוש רשאכ תלחרכה וז הקינכט

 דע בותכל רשפא הזכ ץבוקב וללאו ,דבלב םיות 40 דע בותכל רשפא חלש-ודה תרושב

 .הרושב םלות 8

 כ"חאו ,חסתפא11מ-ב ותוא ןיכהל טלחהב רשפא ;45011 ץבוק תויהל ךירצ ץבוקה

 ,הרודצורפ םוקמב אב וננלא הזכ ץבוק :הרעה) .א גוס לא 2 גוסמ ותוא קיתעהל

 \ .(תעצבתמ וב תחא הרוש קר יכ

 1 :חלש-ודה תרושב בותכ ע1181.א78 ומשו הזכ ץבוק תנכה םא

 2 אצל? :חיש-ודה תרושב בותכ ע1182.אצ2 ומשו ץבוק תנכה םא

 .ץבוקה גוסל לדחמה תרירב אוה %25 ,ונייהד

 םג בושח .םלות 128 דע לש ךרואב תולהל הלושע הזכ ץבוקב הדוקפה ,ליעל רומאכ
 ,.00% וא .םאמ םע ,רמולכ) "אלמ" בתכיהל תבילח ץבוק ךותב 205 תדוקפ לכ ןייצל
 .(ליעל 'ר) 00%%4%אפ 2ע80088808-ב שומלש אלל ונייהד

 םיינוציה םיתורטשכ תמ5פזכמאפתפ 85

 בשחמה ןורכזב תונועט תוראשנ רשא תוינכותל סחילתמ 2₪51ע8א1 280084%5 חנומה
 ןמ תונעטנ רשאו שמתשת ןהבש תוינכותה בורל דוגלנב תאזו ,ןמזה לכ (גאע)

 .דפגא5פזמאצ 28008445 תונוכמו ,ןהל קוקז התא רשאכ קר ןורכזה לא טלילקתה

 תינכות ירחא 84% ןורכז לא תנעטנ לגוציח תורשכ תלעפומה תינכות ללכ ךרדב
 טלק לתטש וא םליטסקטה לדוביעל םהב שמתשמ ₪090%11-ש םיחטש יבג לע ,טספעאזזמ
 ןפואב לועפלו ךישמהל תלגוסמה תינכות לליעפהל הצור התא םא ,ןכל .ולש טלפו
 וא תפדאצ.60%א תינכותה :לשמל) ₪081, לא תרזחו התוא תבזעש רחאל "?מונוטוא"
 םירבדה עבטמ רשא ,וז תלנכותש שארמ גואדל ךילע הלה* ,(רחא תתזאע 5200008 לכ
 .חספפאדז יבפל ןעטית ,"מ5פ1ע8אצ7צ" גוסמ תינכות הניה

 40ט708א860.841 הרודצורפב תומיאתמ תודוקפ תללכה ידי לע הלא םירבדל גואדל גוהנ
 .הדובעה תללחתב תלטמוטוא תעצבתמה

 ךמא 2ק6 | 53.15 הרודהמ ₪סתתווד, םילללמתה דבעמ



6 


